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Stop 3. Verdenskrig: Fornuftige røster siger, Iran
bør deltage i Genève II Fredskonferencen om
Syrien

LaRouchePAC, 30. december 2013 ? Et stadig højere kor af fornuftige kræfter kræver, at Iran deltager i
Genève II Fredskonferencen om Syrien, som efter planen skal finde sted den 22. januar 2014, i modsætning
til Nerobamas stejle afvisning af Irans deltagelse.
Italiens udenrigsminister Emma Bonino erklærede den 22. december, at »Iran bør spille en afgørende rolle
mht. at finde løsninger på de regionale problemer.« Bonino fremkom med sine kommentarer i Teheran på en
fælles pressekonference med den iranske udenrigsminister Mohammad Javad Zarif, idet hun tilføjede, at
Italien i de nærmeste dage vil gå frem med det synspunkt, at Iran bør deltage i Genève II-konferencen.
Den Washington-baserede Al Monitor online webside, som vidtgående dækker Sydvestasien, havde en
hovedartikel i Week in Review med hovedoverskriften »Iran, Saudi-Arabien vigtige for fredskonferencen
om Syrien« i sin udgave af 21. december. USA?s ambassadør til Syrien Robert Ford, bemærkede artiklen,
havde forsøgt at få et møde med den saudiskstøttede Islamiske Front i Syrien, men fik en kold skulder. Al
Monitor erklærede, at snarere end at tale med Islamisk Front, »ville det være bedre for det amerikanske
diplomati at fokusere på at overtale Riyadh til at tøjle sine syriske jihadist-allierede.« Med henblik på Genève
II-konferencen hævdede Al Monitor, som udgives af Andrew Parasiliti, »Som dette magasin har
argumenteret med igen og igen, så bliver der ingen våbenstilstand eller overgang i Syrien uden Iran. Hvis det
er Genève II?s formål at stoppe krigen og forhandle en politisk overgang, er det ikke klart, at man tjener
dette formål ved at holde Iran ude.«
FN?s generalsekretær Ban Ki-Moon erklærede den 24. december, »Iran kan spille en meget vigtig rolle.
Derfor bør de, rent logisk og praktisk og realistisk, være en del af dette møde.« Lakhdar Brahimi, FN?s og
Den arabiske Ligas særlige udsending til Syrien, som er direkte involveret i indkaldelsen til
fredsforhandlingerne, proklamerede det samme synspunkt. Den 28. december undsagde den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov modstanden mod iransk deltagelse, idet han kaldte det »ideologisk«.
Genève II-fredskonferencen er det første, vigtige skridt hen imod at stoppe Storbritanniens fremstød for at
bruge Syrien til at fremprovokere global krig; men at forhindre dette vil kræve, at Obama afsættes ved en
rigsretssag.
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