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Tidligere russisk minister fordømmer Cameron:
»De truer Rusland med krig«

2. august 2014? Den britiske premierminister David Camerons artikel, som opildner til krig, i Londonavisen
Sunday Times den 27. juli, samt hans konstante chikane af europæiske ledere for at få en konfrontation med
Rusland over Ukraine, er blevet skarpt besvaret fra Moskva.

Sergei Stepashin, tidl. russisk premierminister, indenrigsminister og justitsminister i 1990?erne, udstedte et
åbent brev til Cameron, som blev offentliggjort iRussia Today, »De støtter nazister i Ukraine og truer
Rusland med Verdenskrig.« Det er det mest direkte tænkelige angreb på Det britiske Imperiums promovering
Times, som fremlægger ubegrundede
af krig.RT?s »kapsel« af brevet lyder: »David Camerons artikel Sunday
i
anklager imod Rusland, markerer en betydningsfuld optrapning af krisen i Ukraine, og søger at trække EU
ind i en krig med Rusland.«

»Det er første gang, at en leder fra et betydningsfuldt, europæisk land har opfordret til krig med Rusland«,
anklager Stepashin. Med dette som baggrundskulisse lancerede den ukrainske hær en operation for at
tilintetgøre Lugansk og Donetsk, med samt disses indbyggere.

»Det er etdéjà vu. Tilbage i 1938 forsøgte Neville Chamberlain, daværende britisk premierminister, at puffe
og overtale ved smiger de europæiske ledere til at give deres velsignelse til de tyske nazisters kampagne
imod USSR. Ligeledes støtter den nuværende, britiske premierminister utvetydigt de ukrainske nazister i dag
og presser sine europæiske modparter til at?ændre vores tilgang til Rusland fundamentalt? [original
kursivering], og han truer Moskva med en ny krig.

»Dette brev er et forsøg på at undgå en ny verdenskrig.«

Resten af brevet er et svidende anklageskrift om briternes og NATO?s løgne om begivenhederne i Ukraine,
punkt for punkt, og om de grusomheder, der begås af myndighederne i Kiev mod indbyggerne i Donbassområdet. »Ved at komme med disse udbredte beskyldninger og ved at anstifte til krig, synes De at tildele
Dem selv retten til at sætte nationer op imod hinanden ? og herske over verden gennem løgn og vold. Det er
præcis den adfærd, som udvistes af deres forgængere, hr. Chamberlain ? De støttede Hitler og pressede ham
i retning af krig med USSR; de ødelagde Irak under det falske påskud om masseødelæggelsesvåben; og de
bombede Beograd. Jeres forbrydelser har kostet millioner af uskyldige civile livet.«

Tidligere OSCE-embedsmand Willy Wimmer advarer: Stol ikke på briterne, de vil forråde jer!
I en ny artikel, som angriber sanktionerne og optrapningen mod Rusland, påpeger Willy Wimmer, tidl.
vicepræsident for OSCE?s parlamentariske forsamling, at økonomisk krigsførelse er en integreret del af de
(listige) planer for angelsaksisk verdensdominans, en slags krig uden anvendelse af soldater. Hertil har de
»regimeskift-hedgefonde«, og Obama tænker i de samme baner som dem; det er en kæmpe pengemalkeko for
Vestens tidligere udenrigs- og forsvarsministre.

Rusland bliver angrebet, fordi det har enorme ressourcer af råmaterialer, og det er lige meget, hvem, der er
leder af Rusland. Enhver russisk leder ville blive angrebet præcis lige som Putin, fordi Vesten vil have
kontrol over disse råmaterialer, advarer han. Truslen om sanktioner går også imod de tyske banker og
advarer dem om, at de skal være flinke og gå med til det, og hvis sanktionerne starter for langsomt ud,
iscenesætter man katastrofer som Maidan eller MH17 for at accelerere hele processen.

Og de, som sætter deres lid til amerikanerne, »eller, værre endnu, briterne«, advarer Wimmer, vil blive forrådt
? studér blot den tyske, anti-nazistiske modstandsbevægelses historie.
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