International aktionsdag: Trump,
Putin, Xi må afholde hastetopmøde
for at afværge krig og påbegynde
udvikling
Den 15. januar (EIRNS) — Dagen i dag, den 15. januar, Martin Luther King Jr.’s
fødselsdag, er af Schiller Instituttet og dets tilknyttede organisationer
overalt i verden udpeget som en international aktionsdag, til afholdelse af
møder og kontakter til institutioner for at give deres besyv med på den
presserende nødvendighed af, at præsidenterne Trump, Putin og Xi indkalder til
et hastetopmøde for at afværge faren for krigsudbrud i forbindelse med krisen i
Iran og Irak. Der kan ikke være nogen tvivl om, at Dr. King ville tilslutte sig
fuldt ud.
Alt imens præsidenterne Trump og Rouhani begge har antydet, at de afstår fra
enhver umiddelbar militæraktion, indebærer den fortsatte ustabilitet i regionen
risikoen for, at verden endnu en gang kunne ”gå i søvne” ind i en verdenskrig,
som det skete i 1914.
Under præsident Trumps tale i det Det Hvide Hus om morgenen den 8. januar, efter
Irans missilangreb på amerikansk-irakiske baser, udtrykte han sin påskønnelse
af, at ingen blev dræbt i angrebet, og at Iran har gjort det klart, at de
‘holder sig tilbage’. Vigtigst er nok, at han også opfordrede til en helt ny
tilgang til krisen – erstatning af den forulykkede iranske atomaftale (JCPOA)
med igangsættelsen af nye forhandlinger med Iran og alle underskriverne af JCPOA
– dvs. ikke alene Tyskland, Frankrig og Storbritannien, men også Rusland og
Kina. Hvis en sådan proces skulle blive indledt, ville den bringe Rusland, Kina
og USA sammen for ikke alene at behandle spørgsmålet om Irans
atomvåbenpotentiale, men også en samlet løsning på det regionale kaos. Trump har
gentagne gange opfordret til at få amerikanske tropper ud af regionen, alt imens
han også opfordrer Iran til at fjerne dets militære styrker fra hele regionen.
Endnu vigtigere er det, at Ruslands og Kinas tilstedeværelse i drøftelserne
giver Iran et grundlag for at stole på eventuelle foreslåede
sikkerhedsgarantier, alt imens Kinas Bælte- og Vejinitiativ kunne skabe rammerne
for genopbygning af de nationer, der er blevet ødelagt i de amerikansk-britiske
‘regimeskiftekrige’ – forhåbentlig med deltagelse af alle nationer, inklusiv
USA, i denne presserende, moralsk nødvendige proces.
Til forfærdelse for mange i hans kabinet, sagde den britiske premierminister

Boris Johnson tirsdag til BBC, at han tilslutter sig Trumps forslag vedrørende
Iran. ”Fra det amerikanske perspektiv,” sagde Johnson, ”er det en mangelfuld
aftale… Lad os erstatte den med Trump-aftalen. Det er hvad vi gerne ser.
Præsident Trump er en stor beslutningstager i egne og mange andres øjne. Lad os
arbejde sammen om at erstatte JCPOA og få Trump-aftalen i stedet.” Det står ikke
klart, hvorvidt Johnson og Trump har koordineret deres handlinger.
Det er en lovende dag. Anklagepunkterne i rigsretssagen, der af det korrupte og
mislykkede Demokratiske Parti er grebet ud af den blå luft, skal overleveres til
senatet i dag, onsdag; rigsretssagen begynder i næste uge. Endvidere skal USA og
Kina i dag underskrive den historiske første fase af en handelsaftale, det
første skridt i hvad der må blive til en proces, som løser problemerne med
handelsbalancen, og tager fat på den langt mere afgørende nødvendighed af
samarbejde mellem USA og Kina om at genopbygge de vestlige nationers smuldrende
finansarkitektur, og samarbejde om Bælte & Vej-genopbygning af de tidligere
koloniserede nationer i Afrika, Asien og Latinamerika.
Det er et historisk øjeblik – hvorvidt verdens borgere, hver især, vil kigge
indad for at finde frem til det der virkelig er universelt, mere dyrebart end
livet selv, og handle med henblik på at forme fremtiden for den menneskelige
race i retning af værdighed og lykke; eller være smålige og passive, og tillade
at verden forfalder til barbarisme – det er betydningen af denne aktionsdag.

