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Syrien har stått emot
trycket

Syrien
Den stora bilden
Syrien blev offer för utländska
krafter som har försökt att störta
regeringen. För att göra det har de
smugglat in vapen, soldater och
pengar till olika grupper inne i
landet. Orsaken är att Syriens
regering är självständig och har
tagit ställning mot Israel.
Händelserna i Syrien ingår i USA:s
försök att ändra de politiska
förhållandena i Nordafrika och
Mellanöstern. Liknande intressen
har Israel. Deras expansionspolitik
syns när de bygger israeliska
samhällen på ockuperat palestinskt
område.
Till den stora bilden hör också att
de länder som stödjer terrorister i
Syrien bryter mot FN-stadgans
förbud mot inblandning i ett annat
lands inre angelägenheter.

Nato
Den amerikanske generalen
Wesley Clark fick hösten 2001
veta att USA planerade att
attackera och ta bort regeringar i
sju länder på fem år: Irak, Syrien,
Libanon, Libyen, Somalia, Sudan
och Iran.
En tidigare fransk utrikesminister
har berättat att före kriget
förberedde England rebellers
invasion i Syrien. Detta för att få
bort Syriens regering.
USA har, tillsammans med bland
andra Kroatien och Turkiet,
transporterat vapen till bland andra
Turkiet för vidare befordran till
Syrien. I Turkiet har terrorister
baser, och där har de militära
rådgivare från andra länder.
Både USA, Storbritannien,
Kroatien och Turkiet är Natomedlemmar.
Forts.

Våren 2011 förekom
demonstrationer i Syrien. De har
kallats "fredliga demonstrationer",
men där fanns beväpnade
terrorister som sköt poliser för att
starta våld och kaos. Det var så
kriget började. Det kallas ibland
"inbördeskrig" men var ett
maskerat angrepp utifrån.
Det är inte islamister som ligger
bakom kriget i Syrien. De har
utnyttjats av dem som verkligen
ligger bakom.
USA, Nato och Israel har försökt
besegra Syrien med krig genom
ombud. Soldater och vapen fördes
in från bland andra Turkiet och
Libyen. Finansiering gick bland
annat genom USA:s marionett
Saudiarabien. Sårade terrorister har
behandlats på israeliska sjukhus.
Syrien blev dock den plats där
krigsmakarna misslyckades och
körde fast.
Det är Syriens folk, dess väpnade
styrkor och regering som till ett
högt pris har stått emot trycket från
Väst.
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USA angriper
Den 4 april påstods kemiska vapen
ha använts i ett terroristkontrollerat
område. Väst anklagade genast
Syriens regering. Det är dock
uteslutet att regeringen skulle göra
något sådant och dra på sig
omvärldens kritik. I augusti 2013
användes kemiska vapen i Syrien.
Väst anklagade även då
regeringen, men det visade sig att
den var oskyldig.
Några dagar efter den påstådda
händelsen nu i april sände USA
från krigsfartyg i östra Medelhavet
59 missiler mot en syrisk flygbas.

