Verden i oprør: Et øjeblik til
afgørende indgriben, set fra
historiens højeste niveau
Den 11. november (EIRNS) – Verden er i oprør, som det ses mest dramatisk i de
mange masseprotester – fra Chile, til Libanon og Irak, og voldelige
deployeringer i Bolivia og Hongkong af agenter for det døende neoliberale
geopolitiske system. Samtidig er dette et øjeblik til afgørende indgriben for
det gode, hvis folk står klar med programmerne og metoderne til at arbejde
sammen for at vise vejen sikkert fremad.
Ved gennemgangen af aktuelle begivenheder i dag, understregede Schiller
Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, behovet for at inspirere os selv og
alle andre til at se tingene fra historiens højeste udsigtspunkt. På den måde er
man ikke fanget i en flad, todimensionel falsk virkelighed, manipuleret til at
“vælge side” og stillet over for undergang.
Zepp-LaRouche brugte til sammenligning eksempelet med den systemiske krise i
1989, hvor hele det kommunistiske partisystem uddøde mellem 1989-1991,
sammenlignet med nutiden, hvor det neoliberale finansielle/økonomiske system
står over for et endeligt. I tilfældet fra 1989 blev det positive alternativ
forpurret op gennem 1990’erne. Men i dag kan vi sørge for, at det ikke sker
igen.
Se på metoden for samarbejdsvillig tankegang, som udtrykt i dag ved Middelhavet
af den kinesiske præsident Xi Jinping, der mødtes med græske ledere i Athen. Xi
talte om de nye relationer mellem Asien og Europa, understøttet af Grækenland,
da det fungerer som omskibningspunkt for udvidelsen af den fælles handel og den
gensidige udvikling. Xi og hans græske værter var på en personlig rundtur i
Piræus’ havn. I mellemtiden er situationen meget farlig i Bolivia og Hongkong,
hvor “Maidan”-modellen, der involverer fremmede indgreb fra fælles netværk af
fascistiske grupperinger og agenter fra Whitehall (gaden i London hvor de fleste
regeringsbygninger ligger) og USA’s udenrigsministerium. I de seneste dage har
der været uhørt voldeligt i Hongkong. I Bolivia er der et totalt magtvakuum uden
nogen formel regering overhovedet. Santa Cruz-fraktionen, under Bolivias
fascistiske operatør Luis Fernando Camacho, dræber og raserer hensynsløst i den
“guddommelige retfærdigheds” navn. Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og
det amerikanske Udenrigsministerium er medskyldige i processen ved at billige
den “professionelle” rolle, som den korrupte OAS har spillet, da den erklærede

valget den 20. oktober for at være svigagtigt, hvilket satte scenen for det
voldelige oprør, som førte til præsident Evo Morales fratræden 10. november.
Zepp-LaRouche understregede, at den “geopolitiske tankegang” må overvindes. I
USA er prøvestenene de præsidentskaber og livsanskuelser, der tidligere har
været: George Washington, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin
Roosevelt, John F. Kennedy, og de historiske bidrag fra Alexander Hamilton,
Benjamin Franklin og Lyndon LaRouche. Det amerikanske System er den afgørende
arv. Folk er nødt til at rejse sig og tage ansvar på et verdenshistorisk plan.

Det næste anslag mod terror:
Hjælp Mexico med at forsegle dets
grænse mod narkotika og våbenhandel
Den 28. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trumps succes med at afskære ISIS i
Sydvestasien, efterfulgtes af hans dristige beslutning om at trække amerikanske
tropper tilbage fra Syrien og anvende internationalt samarbejde mod
narkotikasmuglende, menneskehandlende terrorister. Her har han bekæmpet
terrorisme, mens han hjalp med at stabilisere Syrien, i stedet for at nedbryde
de nationale regeringer og skabe terrorisme, som tidligere præsidenter gjorde.
Nu til et klart og åbenlyst nødvendigt næste skridt: Samarbejd med Mexico for at
besejre de narkotika- og våbensmuglende og menneskehandlende terrorister, der
truer med at overtage dette land. Åbningen er allerede skabt.
LaRouches borgerbevægelse i Mexico, MOCILA, sendte et åbent brev til den
mexicanske præsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) den 25. oktober 2019.
Skrivelsen var en opfølgning på narkotikakartellernes nærmest militære
overtagelse af byen Culiacan den 17. oktober. Med titlen: “Fire foranstaltninger
til at besejre A/S Narkotikas overtagelse af Mexico” hedder det i det åbne brev
fra MOCILA:
“Det er ofte tilfældet i historien, at kræfter der fører en ond politik bliver
blændet af deres eget hybris og tror, at de kan påtvinge hele nationer deres
vilje med rå vold og terrortaktik. Men selve deres arrogance blotter deres egen

akilleshæl og kan føre til deres undergang forårsaget af deres tiltænkte ofre,
hvis sidstnævnte går til kraftigt modangreb på den udsatte svage flanke.
”Sidste uges magtdemonstration af A/S Narkotika, det internationale
narkotikakartel, styret af bankerne i City of London og Wall Street, omkring
Ovidio Guzmán-sagen, udgør netop en sådan mulighed.
“I den samme ånd som vi udsendte et ‘Åbent brev til AMLO’ tilbage i september
2018, inden De tiltrådte, opfordrer LaRouche-bevægelsen i dag – baseret på
afdøde Lyndon LaRouches anerkendte anseelse i disse anliggender – indtrængende
om at vedtage fire konkrete foranstaltninger, der vil fratage A/S Narkotikas
taktiske sejr i Ovidio Guzmán-sagen og vende den til deres strategiske
nederlag”.
“1) Afsæt omgående Deres indenrigsminister, Olga Sánchez Cordero, som er en
ledende talsmand for A/S Narkotikas politik for narkotikalegalisering, og en
trojansk hest i Deres regering.
“2) Fortsæt indædt den offensive politik De allerede har indledt, for samarbejde
med Trump-administrationen om at fastfryse eller hermetisk forsegle grænsen
mellem USA og Mexico, både mod våbenstrømmene sydpå og narkotikastrømmene
nordpå, ved anvendelse af avancerede teknologier, herunder opsporing med laser,
MR, røntgenstråler og mere. Dette er en vigtig del af LaRouches mangeårige plan
mod narkotika [se Dennis Small, “LaRouche-planen for at ‘hermetisk forsegle’
grænsen mod narkotikatrafik,” EIR, 29. marts, 2019].
“3) Udvidelse af sådan et internationalt samarbejde, ved at forhandle en aftale
med Kina om at samarbejde 100% for at stoppe indstrømningen af fentanyl til
Mexico, og især i staten Sinaloa, hvorfra det i stigende grad skæres ned til
lavere koncentrationer for videreforsendelse til USA. Dette vil skabe et
effektivt trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina og USA, da Kina og USA allerede
har nået en betydelig bilateral aftale om at stoppe fentanylens plage.
“4) Foreslå yderligere trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina og USA, for at
bringe afgørende infrastruktur og andre udviklingsprojekter til Mexico og
Mellemamerika i forbindelse med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), som nu omfatter
157 nationer i hele verden. Kun ved at stille sådanne muligheder for produktiv
beskæftigelse for regionens ungdom til rådighed, kan de frigøres fra slaveri af
narkotikahandelen og dens terroristbander, og fra det desperate behov for at
migrere til USA for at sikre basal overlevelse for sig selv og deres familier.
”Et sådant globalt paradigmeskifte hen imod BVI ville også medføre en

gældssanering af hele det bankerotte transatlantiske finanssystem, som er
drivkraften bag den internationale narkotikahandel, og som under alle
omstændigheder er på vej mod en sprængning af dets 1,5 billiarder $ store
spekulationsboble, der får 2008-krisen til at ligne en skovtur til
sammenligning.
“cc: Præsident Donald Trump; Det Hvide Hus; Washington, D.C.”

Det er slutningen af en epoke: Skift
paradigmet til himlen, ikke helvede!
Den 16. september (EIRNS) — Det er en overforsimpling at beskrive verden i dag
som havende en række farlige brandpunkter midt i de ellers positive udviklinger
af Den Nye Silkevej og rumforskningsprojekter. Indrømmet, der er en vis grad af
sandhed i det. Men den større sandhed, der giver mulighed for afgørende
handling, er, at de seneste årtier med det neobritiske imperiums system af
geopolitik, monetarisme og kulturel krigsførelse er ved at bryde sammen. Det er
tidspunktet til at fremtvinge et skifte. Det bliver himmel eller helvede.
Helga Zepp-LaRouche formidlede denne indsigt i sin præsentation i sidste uge på
Euro-Asia Economic Forum in China i sin tale, “Sådan hjælpes Vesten til bedre at
forstå Bælte- og Vejinitiativet”. Hun citerede advarslen fra Lyndon LaRouche fra
1971 om, at der ville komme et tidspunkt, hvis det imperiale system fik lov til
at fortsætte, hvor “en ny depression og en ny fascisme” ville opstå, hvis det
ikke blev erstattet af “en ny verdensøkonomisk orden. “Imperiets interesser ved
udmærket godt, at nu er tiden inde for dem, og derfor er de parate med deres
gamle tricks. Alt – inklusive krig – for at forhindre en ny verdensorden. Sådan
må den seneste internationale krise, der udfoldes omkring droneangrebet på
Aramco-oliekomplekset i Saudi-Arabien den 14. september, forstås. Med eller uden
det faktum, at de yemenitiske houthier tager æren for angrebet, kom der et
ramaskrig fra krigshøgene i USA for at angribe Iran, selv mens Aramco stadig
brændte. Med andre ord, skynde sig at komme i krig – netop det britiske
imperialistiske scenarie.
USA’s udenrigsminister Mike Pompeo hævdede den 14. september, at det var Iran,
der stod bag angrebet på saudiarabisk olie, skønt der ikke forelå nogen beviser.

Lindsey Graham (R-SC) opfordrer USA til at bombe iranske olieraffinaderier; Rep.
Liz Cheney (R-WY), Dick Cheneys datter, jubler over dette. Den 15. september
havde præsident Donald Trump et møde i det nationale sikkerhedsråd med Pompeo,
vicepræsident Mike Pence og forsvarsminister Mark Esper, hvorefter Trump også
udsendte en meddelelse om, at USA er “klar til kamp” med en militær reaktion om
nødvendigt. Han sagde, at han afventer bekræftelse. Iran benægtede
beskyldningen. I morges sendte Trump en besked, “… de siger, at de ikke havde
noget at gøre med angrebet på Saudi-Arabien. Vi får se?”
Senere i dag, efter mødet med de amerikanske militærledere, slog Trump en mere
diplomatisk tone an, og meddelte at han sender Pompeo til Saudi-Arabien, “USA er
mere forberedt” på konflikt end noget andet land i historien, bemærkede han til
journalister, men “med det sagt, vil vi bestemt gerne undgå det.”
I mellemtiden advarer regeringer over hele verden mod forhastede handlinger og
manglende kontrol. På tidspunktet for denne skrivelse er amerikanske og saudiske
embedsmænd på stedet og hævder foreløbigt, at de fundne ballistiske droneenheder
var iranske, men uden verifikation af hvorfra de blev affyret.
Situationen bærer samtlige præg af det velkendte britiske imperialistiske
standardspil: skab betingelser for strid og elendighed, og sæt derefter alle op
mod enhver. Det kan ikke undre, at det finder sted i de lande, der er delt i
henhold til den hemmelige Sykes-Picot-aftale fra 1916 for at opdele
“Lilleasien”.
Den seneste konfrontation her understreger nødvendigheden af de principper og
programmer, der blev fremlagt af Lyndon LaRouche i hele sin levetid, især at
“udvikling er navnet på fred”, og at samarbejdet mellem de “Fire Magter” – USA,
Kina, Rusland og Indien – kan få dette til at ske. Kampagnen for at rense
LaRouches navn er den samme som at bane vejen for det politiske lederskab, der
er hårdt brug for i dag.
I den sydvestasiatiske region er våbenhvile og en strøm af bistands- og
udviklingsprogrammer umiddelbart hvad der er påkrævet. Schiller Instituttet har
udsendt programmer for Yemen, Syrien og hele Sydvestasien og Afrika. På et møde
om Syrien i Ankara i dag, udtrykte Ruslands præsident Vladimir Putin håb om, at
det internationale samfund vil yde bistand og støtte til at hjælpe med
genopbygningen af Syrien. Han understregede, at der er et stort behov, idet han
meddelte, at 390.000 syrere er vendt tilbage til deres hjemland fra Libanon,
Jordan og andre steder siden juli 2018. I Syrien er 1,3 millioner fordrevne
vendt tilbage til deres hjem.

Israelsk efterretningstjeneste
involveret I beskyldninger om iransk
terror i Danmark.
København d. 2. november 2018 (EIRNS) – Israels offentlige tv-station KAN
rapporterede, at den israelske efterretningstjeneste, Mossad, gav oplysninger,
der hjalp med at arrestere den iransk-norske statsborger, som er blevet
arresteret for at yde hjælp til et plot om at myrde iranske oppositionspersoner
bosat i Danmark.
Den tidligere danske udenrigsminister Mogens Lykketoft (Socialdemokratiet) har i
et diskussionsprogram på TV2 udtalt, at hvis oplysningerne kom fra CIA eller
Mossad, skulle der sættes spørgsmålstegn ved dem, idet begge organisationer har
deres egne dagsordener.
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, udtalte i en tale i
går aftes, at denne sag ligner Skripal-sagen i Storbritannien, derved at der
ikke er blevet fremlagt beviser – udover at den arresterede mand er blevet
observeret tage billeder af det iranske oppositionsmedlems hus.
Han sagde også, at Iran ikke har nogen grund til at risikere et mord i Danmark
midt i de kritiske forhandlinger med Europa om at opretholde økonomiske
forbindelser med Iran, når USA’s olie- og gassanktioner træder i kraft den 5.
november.

Bemærkninger af Dennis Speed til
Schiller Instituttets mindekoncert
med instituttets kor den 11.

september i St. Antonius af Padua
Kirke i New York
Vi er samlet her, ikke for at mindes en tragedie, men for at afværge den. Selv
når vi samles her i aften, som det var tilfældet for 17 år siden, slås der på
krigstrommerne af en gruppe af mennesker i verden, som spænder over forskellige
nationer og agenturer, der søger at presse USA til et angreb på Syrien. Et
Syrien, som sammen med Rusland og også med bistand fra USA, har reduceret og
inddæmmet de kræfter betydeligt, som nogle gange kaldes Al-Nusra, andre gange
kaldes al-Qaeda, men altid passende kaldes onde, der var en del af udførelsen af
angrebene her for 17 år siden. Angreb, hvor denne kirke og flere andre områder i
dette kvarter fungerede som fristed, som nødhjælps-hospitaler, og i nogle
tilfælde som stedet, hvor den sidste olie blev givet.
Og det er vores situation i aften. Det er vigtigt at {sige} det, fordi vi er
forledt til at tro, i vores verden, at tragedien er en nødvendighed. Det er den
ikke. En amerikansk statsmand, en
senator ved navn Richard Black, er for nylig i sidste uge vendt tilbage fra
Syrien. Han talte direkte med præsident Assad, og han forsøger, ikke
egenhændigt, men meget modigt, at afværge krig. Han er ansat på livstids ved
militæret, tidligere kampsoldat og veteran fra Vietnam-krigen, fløj over 200
luftmissioner der, og han har været involveret i den amerikanske
efterretningstjeneste i mange årtier. Og som han sagde i et interview, som han
gav for nylig, kunne han som kampsoldat ikke vende ryggen til sit flag,
marineinfanteriets flag, for at tillade at USA endnu en gang forsøger at udføre
en blind, forkert intervention. Og i dette tilfælde, ville skæbnens ironi være,
at i en sådan intervention ville det være USA som yder luftstøtten til samme alNusra og Al-Qaeda-styrker, der deltog i 9/11 angrebet.
Hvornår vil krigen ophøre? Krigen vil ophøre, når menneskeheden vokser op.
Beethoven, som vi nogle gange har nævnt, sagde: Hvis folk tog min musik seriøst,
ville der ikke være krig. Og i det program, vi har sammensat for denne aften,
forsøger vi at trække på, egentlig ikke forskellige genrer af musik, men på det
Klassiske princip i musik. Det klassiske princip accepterer ikke, at tragedien
er uundgåelig. Ja, der er græske tragedier, og de er klassiske stykker; men så
er der værkerne af digteren Friedrich Schiller. For eksempel i den græske
tragedie, som citeret af Robert Kennedy, der, i anledning af mordet på Martin
Luther King, sagde: “Selv i vores søvn, vil smerter, som ikke glemmes, falde
dråbe efter dråbe på hjertet, indtil til sidst, i vores fortvivlelse, mod vores
vilje, visdom kommer, gennem den forfærdende nåde af Gud,” og ja, det var

synspunktet hos Aeschylus. Men der er en anden indsigt, og det er anskuelsen hos
digteren Friedrich Schillers, der sagde:

+++”Et formål, som højere Fornuft, har undfanget, at mænds trængsler trang, ti
tusind gange besejret, kan aldrig være forladt.”+++
Formålet med oprettelsen af USA var at skabe frihed, og frihed
til tænkning, som forudsætning for statsborgerskab. Og krig, specielt krig der
anvendes af finansielle og andre kræfter mod menneskeheden, er en gift for denne
frihed. Formålet med USA, og formålet som denne idé blev udbredt og vedtaget
over hele verden, betyder, at Amerika ikke er et sted, det er en idé. Denne idé
er hvad vi ønsker at styrke i aften, fordi når vi bringer mennesker sammen, og
vi bruger musik for at komme ud over det hverdagsagtige, det banale, det
bogstavelige, det didaktiske, ideologiske,-

kan de bedste sider af vores sind

blive parate og væbnet til at vælte vore egne ønsker om uvidenhed, og blindhed.
Som en mand sagde engang, der er ingen rigtige mysterier, der er kun blindhed.
Og blindhed kan altid overvindes af sandheden. Men for at befæste velmenende
mennesker, der måske har mistet deres retning, skal sandheden nogle gange ikke
tales – men synges. Og vi håber, at vi i aften, når vi står her for at ære dem
der døde ved bunden af World Trade Center, og dem der er døde efterfølgende på
grund af sygdomme og på grund af deres tapre indsats den dag, vi håber, at det
vi gør her i aften for at forny vores engagement, og engagement i selve USA, via
idealet om frihed, kan fortsætte gennem skønhed, i stedet for krig.

60 nationer deltager i Putins
’Eastern Economic Forum’,
alt imens Storbritannien forsøger at
starte en krig med Rusland i Syrien
Leder fra LaRouchePAC den 12. September 2018 — Det Russiske Center for Forsoning
i Syrien meddelte i dag, at arabiske og amerikanske tv-kamerahold er blevet
sendt til Jisr al-Shughur i Syriens Idlib-provins for at påbegynde optagelserne
af det planlagte ‘false-flag’ angreb med kemiske våben, som er blevet forberedt
af britiske aktiver med det formål at trække præsident Donald Trump ind i et
militært angreb på Syrien. Russerne har overfor FN, OPCW og det amerikanske

udenrigsministerium fremlagt beviser for den planlagte iscenesættelse af et
angreb, men briterne, franskmændene og neokonservative i USA gentager til
bevidstløshed, at Syrien planlægger et kemisk våbenangreb, og at der vil komme
et totalt militært angreb på Syrien, så snart det sker. Det faktum at der for
regeringen absolut ikke er noget militært formål med at dræbe nogle få civile
med kemiske våben, bliver negligeret for blot at gentage til det kvalmende, at
Assad er et monster, der dræber sit eget folk. Den kendsgerning at Idlib stort
set er under kontrol af terrororganisationer, som er forbundet med al-Qaida,
som i dag for 17 år siden myrdede uskyldige i New York, Washington og
Pennsylvania, er en ironi der ignoreres af krigsfraktionen, som er villig til at
slutte sig til den samme al-Qaida for at vælte endnu en vestasiatisk regering,
der ikke udgør en trussel mod nogen. Det ignoreres, at en sådan invasion kunne
starte en krig med Rusland og Kina, hvilket kunne betyde enden på
civilisationen, som vi kender den.
Det egentlige mål for dette britiske skrækscenario er faren, i deres øjne, for
at præsident Trump vil følge op på sin hensigt om at etablere venlige
forbindelser med præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping.
I Rusland i dag, i den fjerntliggende østlige by Vladivostok, er 6.000
politikere og erhvervsledere fra 60 lande forsamlet for at deltage i det fjerde
årlige ‘Eastern Economic Forum’ (EEF), der er organiseret af præsident Putin.
Konceptet er, at det store russiske ’fjernøsten’ udgør en ny grænseegn for hele
Asien – og faktisk for hele verden, hvis de vælger at deltage. EEF følger
præcist en uge efter det historiske forum for Kina-Afrika-samarbejde (FOCAC),
der blev beværtet i Beijing af præsident Xi, med tilstedeværelse af alle på nær
en enkelt af de afrikanske nationer, næsten alle repræsenteret af stats- og
regeringschefer.
Hvad der demonstreres af disse to internationale fora er, at flertallet af
verdens nationer og mennesker vender sig til Rusland og Kina som ledere af et
nyt paradigme, en håbefuld fremtid baseret på transformation af fattigdommen og
underdanigheden hidrørende fra koloni- og neokolonial-tiden til en æra af fred
og udvikling over hele verden. Til talsmændene for imperiet – både i
Storbritannien og i USA og Europa – opfattes denne håbefulde fremtid for
menneskeheden som dødsens farlig, selve imperiets endeligt. Den kendsgerning, at
præsident Trump ønsker at være en del af det nye paradigme, og afviser de
særlige bånd (‘special relationship’ -red.) med Perfidious Albion (‘briterne’ red.), er årsagen til både det britiske kupforsøg mod USA’s præsident og den
vanvittige provokation for krig mod Syrien og potentielt mod Rusland.
I mellemtiden er den amerikanske økonomi i opsving, set i forhold til det sidste
årti, som reaktion på stimuleringen gennemført af Trumps skattelettelser, told
på stål og aluminium og nedskæringer på både reguleringer og de sindssyge
miljømæssige begrænsninger baseret på falsk klimavidenskab. Men den økonomiske
boble på over en milliard dollars, der er skabt gennem årtier med spekulation og

trykning af penge, vil ikke forsvinde alene gennem vækst, og truer med at trække
verdensøkonomien ned når den brister.
Trumps hensigt med at være venner med Putin og Xi er derfor essentiel, ikke blot
for fred, men også for udvikling. Kun denne kombination af store nationer og
store kulturer kan skabe en ny Bretton Woods-konference, der kan gøre en ende på
Casino Mondial (‘verdenskasinoet’, det nuværende finanssystem -red.) og etablere
et nyt globalt finansielt system baseret på menneskehedens fælles mål. Dette er
vores opgave. Som Friedrich Schiller skrev i sit digt ‘The Artists’
(kunstnerne): “Menneskets værdighed er lagt i dine hænder, oprethold den! Den
falder med dig! Med dig vil den rejse sig!”

Rusland advarer om at filmoptagelser
af falsk “kemisk angreb” er påbegyndt
LaRouchePAC den 11. September 2018 — Det russiske forsvarsministerium erklærer,
at filmoptagelsen af det falske kemiske våbenangreb i Syrien nu er begyndt – et
falsk angreb, der rent faktisk blev iscenesat af terrorister, der er i
opposition til den syriske regering – med henblik på at starte en krig.
Yderligere to baggrundsartikler ledsager LaRouchePAC’s eksklusive interview med
Senator Black, der advarer mod en fiasko i Syrien for hele menneskeheden.
‘Veterans Intelligence Professionals for Sanity’ (en organisation af tidligere
amerikanske efterretningsfolk -red.) offentliggjorde den 9. september et brev
til præsident Trump, der opfordrer ham til at arbejde sammen med Rusland for at
erklære en præventiv fred i Syrien og ikke at støtte resterne af Al-Qaida, Isis
i Idlib.
Senator Black gav også et interview til Sputnik News.
Mens begge artikler giver yderligere oplysninger om aktører i USA, der er ude
for at fange præsident Trump i at begå en fatal fejl i Syrien, leverer de ikke
det ‘punch’, som kun I, de amerikanske vælgere, der stemte for denne præsident,
kan give. Ring til det hvide hus: 202-456-1111. Fortæl at din stemme handlede om
ikke at fortsætte de vanvittige mellemøstkrige, der har slidt vores ungdom,
vores formue og vigtigst af alt vores hellige ære. Fortæl præsidenten, at han
skal fyre enhver, der foreslår krig i Syrien. Det er de samme folk, der står bag
kupforsøget mod præsidenten.

Vil amerikanske styrker hjælpe AlQaida i Syrien på årsdagen den 11.
september ?

LaRouchePAC den 9. september 2018 — Senator Richard Black fra Virginia
rapporterer om hans netop afsluttede 6-dages tur til Syrien, herunder hans møde
med præsident Bashar al Assad. Black siger, at hvis USA, Storbritannien og
Frankrig afstår fra deres position, hvor de hjælper og bevæbner al-Qaidaterroristerne i deres forsøg på at vælte Assad, kunne krigen i Syrien bringes
til ophør inden årets udgang.

VIPS til Trump: Iran er ikke dem, der
sponsorerer international terrorisme
23. dec., 2017 – Seniorefterretningsgruppen Veterans Intelligence Professionals
for Sanity (VIPS) har skrevet et åbent brev til præsident Donald Trump om
manglen på beviser for den konstante amerikanske diplomatiske og politiske
påstand, at Iran er en ledende statssponsor af terrorisme – på det seneste er
»verdens førende sponsor af terrorisme« blevet de rigueur – et krav. At dette er
falsk, bliver på tilfredsstillende vis bevist i det lange brev, udlagt i går på
deres Memos-side på Consortium News, og underskrevet af hele VIPS-bestyrelsen.
De minder om, at George W. Bush blev bremset i at føre krig i 2007 af
efterretningsvurderinger, som rapporterede, at Iran havde opgivet sit
atomvåbenprogram; nu bør også Trump få ærlige efterretninger.
»Beskrivelsen af Iran som verdens førende statssponsor af terrorisme støttes
ikke af kendsgerningerne«, erklærer de. »Alt imens Iran er skyldig i at have
brugt terrorisme som et nationalt, politisk redskab, så er Iran anno 2017 ikke
Iran anno 1981. I den Islamiske Republiks tidlige dage gennemførte iranske
agenter rutinemæssigt bilbombninger, kidnapninger og mord på dissidenter og
amerikanske borgere. Det har ikke været tilfældet i mange år. På trods af

hyppige påstande fra amerikanske regeringsfolks side om, at Iran skulle være
engageret i terrorisme, bemærker vi ganske enkelt, at begivenheder, som årligt
optegnes i det Amerikanske Udenrigsministeriums ’Mønster af global terrorisme’
sjældent identificerer en terrorhandling som en handling, der er udført af,
eller på vegne af, Iran …
Irans forhold til Hezbollah har også udviklet sig radikalt. I den Islamiske
Republiks tidlige dage var Hezbollah ofte en stedfortræder og underleverandør
for Iran. Men … Hezbollah er blevet en enhed og politisk styrke i sin egen ret …
Hezbollah, som nu er en del af den libanesiske regering, har også vendt sig bort
fra den radikale, religiøst drevne vold, der er varemærke for sunniekstremisterne, såsom ISIS.«
VIPS specificerer yderligere: »Den amerikanske regerings egen liste over
terrorangreb siden 2001 viser et dramatisk fald i vold udført af Iran og en
ledsagende bølge af grusomme handlinger, udført af sunni-muslimer, der ikke er
allieret med Iran. Den seneste udgave af Gobal Terrorism Index, et projekt fra
USA’s Ministerium for Homeland Security, viser, at fire grupper tegnede sig for
74 % af alle dødsfald som følge af terrorisme i 2015 – Boko Haram, Al-Qaeda,
Taliban og ISIS. Tretten af de 14 muslimske grupper, som det amerikanske
efterretningssamfund har identificeret som værende aktivt fjendtlige over for
USA, er sunni, ikke shia, og støttes ikke af Iran«: Brevet opremser dem; den
fjortende er »houthierne«.
https://consortiumnews.com/2017/12/21/intel-vets-tell-trump-iran-is-not-top-terr
or-sponsor/
Foto: Præsident Trump taler til nationen om sin Iran-politik, 13. okt. 2017
(Screenshot fra Whitehouse.gov).

Xi Jinping: Kinesisk-russiske
relationer på ’deres historisk
højeste punkt’
3. juli, 2017 – Forud for sin ankomst til Moskva til sit statsbesøg med Vladimir
Putin, gav den kinesiske præsident Xi Jinping interviews til flere russiske
medier, hvor han forklarede sit synspunkt om de aktuelle kinesisk-russiske

relationer, som han beskrev som værende »på deres historisk højeste punkt«, samt
perspektiverne for at intensivere en allerede stærk, bilateral relation og
udvide samarbejdet inden for en række områder, både i den internationale arena
og bilateralt.
Mest sigende var Xis erklæring, rapporteret af TASS, Rossiyskya Gazeta og
Xinhua, blandt andre, om, at »de to nationer var hinandens mest pålidelige,
strategiske partner«, og at de har opbygget en politisk og strategisk tillid på
meget højt niveau.
»Præsident [Vladimir] Putin og jeg har opbygget en god arbejdsrelation og et
nært, personligt venskab«, understregede Xi og forudsagde, at hans besøg i
Moskva vil »indsprøjte nye impulser i udviklingen af de kinesisk-russiske
relationer … det hastigt voksende, pragmatiske samarbejde er blevet lokomotivet
i den fortløbende udvikling af russisk-kinesiske relationer«, tilføjede han.
I sine diskussioner af områder for økonomisk samarbejde – handel, energi,
højteknologi og kinesisk involvering i udviklingen af det Russiske Fjernøsten –
understregede Xi, at bestræbelser er i gang for at »tilpasse« Kinas Bælte & Vej
med den russiskledede Eurasiske Økonomiske Union. Han nævnte specifikt
infrastrukturprojekter over grænserne, såsom den nordlige, polare søfartsrute,
som, sagde han, ville fremme gensidig forbundethed og »indsprøjte ny kraft i det
bilaterale samarbejde«.
Samarbejde omkring bekæmpelse af international terrorisme er af den største
vigtighed, sagde Xi, da det sætter et eksempel for resten af verden. Det er i
begge landes fundamentale interesse og befordrende for verdensfred og
stabilitet, understregede han. Han understregede desuden behovet for at
intensivere samarbejde og koordinering med sådanne multilaterale organisationer
som De forenede Nationer og Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO), i
betragtning af, at internationale terrorgrupper opfordrer til, og planlægger,
flere angreb globalt. Med klar reference til USA’s og visse vestlige allieredes
strategier, advarede Xi om, at nogle lande bruger kampen mod terrorisme til at
fremme deres egne interesser og anvender således »dobbelte standarder« – dvs.,
de lande, der ønsker at bruge antiterror-kampagnen til geopolitiske formål.
Dette har haft en negativ virkning på den globale antiterror-kamp, sagde Xi.
I denne forbindelse opfordrede Xi indtrængende til, at regionale »brændpunkter«
skulle håndteres korrekt. Der bør ydes hjælp til nationerne i Mellemøsten,
inklusive Syrien, for at genoprette stabilitet så snart som muligt, sagde han,
og der må vedtages »langsigtede, omfattende politikker« for at »udrydde
ynglepladsen for terrorisme«.

Xi var ubøjelig med hensyn til spørgsmålet om deployeringen af THAAD ballistisk
missilforsvarssystem i Sydkorea og advarede om, at det »har voldt alle områdets
nationers strategiske sikkerhedsinteresser alvorlig skade«, inkl. Kina og
Rusland. Denne deployering ville ikke være med til at gøre Koreahalvøen
atomvåbenfri, tilføjede Xi, men vil derimod fremprovokere yderligere spændinger.
»Moskva og Beijing har overensstemmende synspunkter mht., hvad THAADdeployeringen repræsenterer«, sagde han, og »vil træffe passende forholdsregler
for at sikre deres nationale sikkerhed og den strategiske balance i området,
både i samarbejde med hinanden, og på egen hånd«. Krisen på Koreahalvøen,
understregede Xi, kan kun løses gennem dialog, som vil tage alle de involverede
parters »rimelige interesser« i betragtning. Han krævede en fremgangsmåde med to
spor, der både involverer en »gradvis atomafrustning af Nordkorea og et ophør af
fælles amerikansk-sydkoreanske militærøvelser i området«.
Foto: Vue over den nyligt byggede bro over Gyldne Horn-bugten i den russiske,
fjernøstlige havn i Vladivostok, ikke langt fra grænsen til Kina.

Hvorfor bliver Qatar nu gjort til
syndebuk?
– Se den større sammenhæng
Af Hussein Askary, EIR’s redaktør for arabiske spørgsmål.
13. juni, 2017 – Alt imens det er korrekt, at Qatar finansielt, politisk og
logistisk har støttet terroristgrupper og ekstremistiske prædikanter og
anstiftere af vold, så er den nylige kampagne for at hænge Qatar ud som de
eneste understøtter af terrorisme ikke alene absurd, med også farlig. Det
faktum, at denne kampagnes spydspids er Saudi-Arabien, den unikt farligste
understøtter af såkaldt islamisk terrorisme, og verdens vugge for Wahhabitakfiri-jihadisme, gør det endnu mere surrealistisk og farligt. Det faktum, at
denne kampagne fulgte i kølvandet på den amerikanske præsident Trumps besøg til
Saudi-Arabien, hvor han den 21. maj mødtes med statsoverhoveder fra 50 muslimske
lande for at erklære total krig mod terrorisme og ekstremisme, har fået SaudiArabien til at se ud som lederen af global krig mod terror og hævet det over
enhver mistanke. Dette vil sløre virkeligheden for de fleste af verdens nationer
og gøre dem sårbare over for saudiskstøttet terrorisme, der er fuldstændig
koordineret, og har været det i århundreder, med britiske

efterretningsinstitutioner. Den er ofte koordineret med amerikanske
efterretningsorganisationer, enten ved, at de vender det blinde øje til disse
aktiviteter, eller også fuldt ud deltager i dem. Dette er, hvad der skete under
præsident Obama med invasionen af Libyen og angrebet på Syrien, gennem en aktiv
støtte til de samme islamiske terroristgrupper, såsom al-Nusra Front, Jaish alIslam og andre, som Qatar nu anklages for at støtte, og ved at tillade ISIS at
vokse og blive en betydningsfuld aktør i området og i verden.
Den britisk-saudiske involvering i angrebene på USA den 11. september, 2001, er
velkendt, om end endnu ikke efterforsket til bunds, idet man afventer
implementeringen af JASTA-loven [Loven om Juridisk Retsforfølgelse af Sponsorer
af Terrorisme] ved de amerikanske domstole, for at stille saudiske regeringsfolk
for amerikanske domstole.
Mange af de Qatar-baserede 59 personer og 12 grupper, der den 7. juni af SaudiArabien og dets allierede, de Forenede Arabiske Emirater (FAE), Egypten og
Bahrain, blev opført på listen over terrorister, såsom den islamiske prædikant
Sheikh Almed al-Qaradhawi, var hyppige besøgende i Saudi-Arabien og modtog
rigelig støtte fra landet indtil for nylig. Alt imens Egypten og de libyske
regeringer har legitime grunde til at støtte opførelsen af Qaradhawi og det
Muslimske Broderskab (MB) på listen over terrorister, så spiller Saudi-Arabien
og FAE til gengæld et skummelt spil. De to sidstnævnte støtter aktivt den
yemenitiske gren af MB, al-Islah-partiet, der er kraftigt involveret i krigen
mod Yemen i den saudiskledede koalition.
Saudi-Arabien er ligeledes et stærk støtte af det Syriske Muslimske Broderskab,
der er den indfødte syriske hovedgruppe, efter al-Nusra og ISIS. Saudi-Arabien
havde faktisk opført MB på terroristlisten i 2014, men fortsatte med selektivt
at støtte dets forskellige grene i overensstemmelse med briternes og Obamas
dagsorden for regimeskifte og destabilisering af hele regionen.
Hele denne situation bør ses i den større, korrekte sammenhæng for at forstå og
håndtere denne ikke-lokale krise.
Der er et nyt paradigme, der udvikler sig i verden, og som anføres af Rusland,
Kina og deres allierede i BRIKS-nationerne og Shanghai Samarbejdsorganisationen.
Rent økonomisk repræsenteres dette nye paradigme af »Ét Bælte, én Vejinitiativet«, der er i færd med at revolutionere verdensøkonomien. Politisk og
militært har Ruslands intervention i Syrien, siden september 2015, bragt en
afslutning af de anglo-amerikanske doktriner for regimeskifte. De anglo-saudiskqatarsk-amerikanske styrker (inkl. alle de ovennævnte terroristgrupper), der har
hærget i Vestasien og Nordafrika, i det mindste siden invasionen af Irak i 2003,

og udbruddet af det orkestrerede »Arabiske Forår«, er nu i færd med at miste
deres fodfæste og de fleste af deres stillinger. ISIS er netop nu i færd med at
blive systematisk elimineret i Irak og Syrien af to koalitionssammensætninger:
1. Den russisk-iransk-Hezbollah-støttede Syriske Nationale Hær inde i Syrien,
med yderligere en amerikanskstøttet (under Trump) blanding af kurdisk-arabiske
styrker i det østlige Syrien. 2. Af den iranskstøttede irakisk hær og militser
på stedet i Irak, med en vis luftstøtte fra USA’s Luftvåben.
Saudi-Arabien og FAE har viklet sig ind ud i et sandt hængedynd i Yemen, i en
krig, der har skabt en af de værste, humanitære katastrofer i dette lands
historie, hvor de har begået krigsforbrydelser og støttet de samme, ovennævnte
terroristgrupper i kampen mod den nationale hær i Sana’a og dens allierede,
Ansarullah-bevægelsen (Houthier). Den saudisk-FAE-ledede koalition har ikke
opnået nogen af deres mål i Yemen, og kan ikke trække sig tilbage. På den anden
side, så oplever EU og den vestlige verden en af de største finansielle og
økonomiske kriser, siden 1930’erne.
Det faktum, at præsident Trump har selv en antydning af overvejelser om at gå
sammen med Rusland og Kina om udformningen af en ny, politisk og økonomisk
orden, giver de imperialistiske fraktioner i USA, og i Storbritannien og dets
satrapper i Golfen, mareridt. Med et Mellemøsten, som er den letteste region, i
hvilken man kan begynde krige, er det saudiske træk ildevarslende.
Under Trumps topmøde i Riyadh med de muslimske ledere, blev Iran erklæret for at
være hovedkilden til terrorisme og ustabilitet i området, og i verden. Den
saudiske vicekronprins, Muhammed bin Salman, hævdede den 3. maj, at Iran har til
hensigt at tage kontrol over de hellige steder i Saudi-Arabien, og at hans land
i stedet ville føre krigen ind i den iranske lejr. Den saudiske udenrigsminister
Adel al-Jubeir svor, under sit besøg i Frankrig den 7. juni, at straffe Iran.
Selv samme dag angreb en gruppe, med forbindelse til ISIS, det iranske parlament
og Ayatollah Khomeinis mausoleum i Teheran, den værste terrorhandling i Iran i
mere end to årtier. Iranske regeringsfolk rettede omgående fingeren mod SaudiArabien som værende dem, der rekrutterede terrorister, selv om
efterretningsminister Mahmoud Alavi senere sagde, at det stadig var for tidligt
at vurdere, om Saudi-Arabien spillede en rolle i angrebene.
Hensigten synes at være den at trække USA ind i endnu en katastrofal konflikt i
regionen på vegne af sine allierede, og at forhindre ethvert samarbejde mellem
USA og Rusland. En anden, potentiel konsekvens af en dramatisk optrappet
krigstilstand i Golfen kunne føre til en total katastrofe for de asiatiske,
økonomiske giganter Kina, Japan, Sydkorea og Indien, der er stærkt afhængige af
daglige udskibninger af olie og gas fra Golfen. Mellem 80 % og 85 % af alle de

ca. 17 millioner tønder olie, der passerer igennem det meget lille Hormuzstræde
hver dag, sejler til ovennævnte lande. Qatar og Iran er de største producenter
og eksportører af naturgas til Asien, ud over Rusland. Enhver afbrydelse af
denne strøm kunne betyde en ubeskrivelig krise for disse lande og
verdensøkonomien. Dette er en af de største afpresningsoperationer, som de
anglo-amerikanske styrker holder mod Asien.

Ruslands og USA’s udenrigsministre,
Lavrov og Tillerson hhv.,
og Qatars udenrigsminister diskuterer
krise i Qatar
11. juni, 2017 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov og USA’s
udenrigsminister Rex Tillerson talte i dag sammen i telefon om et bredt udvalg
af udenrigspolitiske spørgsmål. »De diskuterede konsekvenserne af en række
arabiske landes beslutning om at afbryde de diplomatiske forbindelser med Qatar.
Sergei Lavrov og Rex Tillerson påpegede behovet for at løse uoverensstemmelser
gennem forhandlinger og udtrykte beredvillighed til at bidrage til sådanne
bestræbelser«, iflg. TASS, der citerer en erklæring fra det Russiske
Udenrigsministerium.
Tidligere på dagen havde Lavrov et møde med Qatars udenrigsminister Mohammed bin
Abdulrahman al-Thani i Moskva. Lavrov indikerede, at det diplomatisk-økonomiske
angreb på Qatar, anført af saudierne, var diskussionens hovedspørgsmål. »Som
politisk princip blander vi os ikke i hverken andre landes nationale anliggender
eller deres bilaterale relationer«, sagde Lavrov. »Vi kan imidlertid ikke være
tilfredse med en situation, hvor disse relationer mellem vore modparter
forværres.« Moskva går ind for at afgøre enhver konflikt, inklusive den
forværrede situation omkring Qatar, ved forhandlingsbordet, sagde Lavrov.
Lavrov understregede, at den hovedtrussel, man bør interessere sig for, er
terrorisme. »Det er meget vigtigt at fokusere på samarbejde, på at forene
indsatserne for at forhindre og stoppe denne trussel«, sagde han og
understregede, at enhed mellem regionens stater og staterne uden for regionen er
nødvendig »for maksimalt effektive handlinger« imod terrorisme.

Ud over at takke Rusland for dets støtte – en række russiske selskaber har
tilsyneladende tilbudt at erstatte underskuddet af fødevareimport, forårsaget af
den arabiske embargo – citeredes al-Thani flere steder for at sige, at Qatar
ønsker normale, positive relationer med Iran. Han sagde til RT i et interview,
at påstandene mod Qatar ikke kunne stikke særlig dybt, eftersom relationer med
de andre stater i Golf Samarbejdsrådet »var venligtsindede selv to dage før
optrapningen«. En informationskampagne for at dæmonisere Qatar er pludselig gået
i gang«, sagde al-Thani og hævdede, at alle anklager imod Doha hidtil har været
»grundløse og improviserede« og uden specifikationer. »Hvis der er klare
anklager, var det bedre, om de var blevet diskuteret ved bordet. Før man traf
nogen forholdsregler, burde Qatar have fået muligheden for at svare på
beskyldningerne«, sagde han.
Foto: Qatars udenrigsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (venstre) og
Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov i Moskva.

Sputnik News understreger saudisk
rolle i terrorisme
7. juni, 2017 – Den russiske Sputnik News nyhedstjeneste har, i løbet af de
seneste 24 timer, haft en stor satsning med at sætte fokus på hykleriet i
saudiernes påstand om, at Qatar er sponsoren af terrorisme i regionen. (Bemærk,
at følgende rapport går forud for terrorangrebet i Teheran torsdag.)
En tidligere CIA-efterretningsagent Phil Giraldi sagde i et interview til
Sputnik, at den amerikanske beslutning om at fokusere på Qatar for at promovere
terror, når landet samtidig er vært for en betydningsfuld amerikansk base i
regionen, ikke gav nogen mening, eftersom det ignorerer den rolle, saudierne
spiller i finansiering af ekstreme islamister.
»Hvis hensigten var at standse støtte til terror, så virker det dumstædigt at
angribe kun én af parterne, især, når denne part samtidig gør én en tjeneste ved
at støtte ens betydningsfulde, militære tilstedeværelse«, sagde han. »Det er i
efterretningskredse almindeligt kendt, at Qatar støtter terrorister, men det gør
Saudi-Arabien også, og Saudi-Arabien er ensidigt ansvarlig for at skabe den
særligt ondsindede form for islam, der kaldes wahhabisme, [1] og som tjener til
at legitimere terrorgrupperne«, udtalte Giraldi.

I endnu en artikel rapporterer Sputnik, at saudiske anklager mod Qatar for at
støtte islamiske terrorgrupper er særdeles hykleriske og udtryk for falsk
forargelse, fordi Riyadh gør det samme, på større skala.
»Med hensyn til saudiernes anklager om Qatars finansiering af terrorisme, så er
det svært at tage dem alvorligt, eftersom Saudi-Arabiens aktiviteter i denne
henseende er særdeles velkendte, skrev Dan Lazare, udenrigspolitisk analytiker
og politisk kommentator. Lazare påpegede Hillary Clintons to e-mails fra
Udenrigsministeriet, som WikiLeaks offentliggjorde, og som viser, at amerikanske
efterretningstjenester i årevis har vidst, at saudierne er hovedstøtterne bag
terrorgrupper i Mellemøsten. I september 2014 skrev Clinton i en e-mail, at
»Qatar og Saudi-Arabien giver hemmelig finansiel og logistisk støtte til ISIL
[Daesh] og andre radikale sunni-grupper i regionen«, bemærkede han. »Skal vi nu
virkelig tro på, at saudierne er oprørte, fordi Qatar også finansierer dem?«,
spurgte Lazare.
Og i en tredje artikel gennemgår Sputnik en artikel af den russiske, politiske
kommentator, Gennadi Petrov, som blev udgivet i det russiske erhvervsblad,
Expert.ru. Petrov bemærker, at, da præsident Donald Trump besøgte Riyadh 20.-21.
maj, accepterede han den saudiske fortolkning af terroristproblemet, hvor Iran
har hele skylden. Man kan jo bl.a. erindre sig 11. september, 2001, og de
angivelige forbindelser mellem terroristerne, der sprængte Tvillingetårnene i
luften, og regeringsfolk fra det saudiske monarki (hvilket Trump i øvrigt nævnte
under sin valgkampagne).«
https://sputniknews.com/middleeast/201706071054382966-saudis-qatar-islamists-fun
ding/
Foto: Saudierne er dybt chokeret over at opdage, at Qatar finansierer
islamister, ligesom de selv gør …
[1] Læs EIR-radaktør for arabiske spørgsmål Hussein Askarys dybdegående artikel:
»Den islamiske renæssance var en Dialog mellem Kulturer«

Iran: Revolutionsgarden anklager

Saudi-Arabien for terrorangreb i
Teheran
7. juni, 2017 – Irans Revolutionsgarde-Korps (IRGK) har anklaget Saudi-Arabien
for at stå bag dagens to terrorangreb i Teheran. Ifølge iranske
nyhedsrapporteringer dræbte de to angreb, ét på den iranske parlamentsbygning og
det andet på stifteren af den Islamiske Republik, Imam Komeinis mausoleum, 12
mennesker og sårede 42 andre. ISIS tog ansvaret for angrebene og stiller det
ildevarslende spørgsmål, »Tror I, vi forsvinder? Vi er kommet for at blive, om
Gud vil«, i en video, udlagt på ISIS’ Amaq-nyhedssite.
Erklæringen fra IRGK lød, »Dette terrorangreb fandt sted blot en uge efter mødet
mellem den amerikanske præsident [Donald Trump] og de [saudiske] tilbagestående
ledere, der støtter terrorister. Det faktum, at Islamisk Stat har taget
ansvaret, beviser, at de var involveret i det brutale angreb.«
Ifølge to embedsfolk fra det Iranske Efterretningsministerium blev medlemmer af
en tredje terroristcelle arresteret, men »flere« er rejst ind i Iran, hvilket
indikerer, at der kan komme flere angreb.
Den russiske præsident Vladimir Putin udstedte en kondolenceerklæring til
iranerne, der også understregede »nødvendigheden af at styrke internationalt
samarbejde i kampen mod terrorisme«. Han »bekræftede ligeledes Ruslands
beredvillighed til flere fælles indsatser med Iran på dette felt«. USA’s
Udenrigsministerium udstedte ligeledes en erklæring, der fordømte angrebet og
overbragte kondolencer. »Terrorismens fordærvelse har ingen plads i en fredelig,
civiliseret verden«, lyder det.
Kun få timer før terrorangrebene erklærede den saudiske udenrigsminister Adel
Al-Jubier i Paris, at Iran »må straffes« for sin (angivelige) indblanding i
regionen og støtte til terrororganisationer såsom al-Qaeda, rapporterer Al
Arabiya.
Foto: Iranske styrker under et terrorangreb mod parlamentsbygningen, 7. juni,
2017.

Putins spørgsmål er korrekt:
Er amerikanerne gået fra forstanden?
Leder fra LaRouche PAC, 5. juni, 2017 – I denne uge vil vi få endnu en runde at
se i det, der har været et nu næsten et år langt hysteri à la McCarthy-perioden,
med de »liberale« og de »liberale medier« i USA versus Donald Trumps plan om at
genoprette fundamentale samarbejdsrelationer med Rusland – og, med Kina.
En ledende, Demokratisk blodhund, senator Mark Warner fra Efterretningskomiteen,
indrømmede søndag på Tv, at der ikke findes beviser for, at Trump skulle have
indgået et »aftalt spil« med russere: »der er blot en masse røg«, sagde senator
Warner. Så de »liberale« kaster sig over anklager mod Trump for at »hindre
retfærdighedens gang« ved at fyre FBI’s direktør.
Det rette spørgsmål blev stillet til amerikanerne af den russiske præsident
Putin i dennes interview til NBC-TV, hvor han gentagne gange blev anklaget for
at undergrave og forsøge at kontrollere USA:
»Er I alle sammen gået fra forstanden?«
Efter næsten et årti med økonomisk fiasko, og sågar fortvivlelse i nogle dele af
den amerikanske befolkning, ønsker de »liberale« nu at genoplive J. Edgar Hoover
og senator Joe McCarthy for at finde undskyldninger?
Siden de amerikanske bankers og nationaløkonomiens krak for ni år siden, er der
i verden vokset en ny, økonomisk orden frem, med infrastrukturudvikling, kredit
til højteknologisk industriudvikling, videnskab og udforskning af rummet. Denne
orden udvides omkring Kinas Bælte & Vej Initiativ, eller den Nye Silkevejs
økonomiske vækst og forbundethed; Og Rusland er fuldt engageret i det. Det samme
er asiatiske, afrikanske og sydamerikanske lande, inklusive Amerikas
hovedallierede i Asien, Japan og Sydkorea.
Hvis amerikanerne ønsker deres økonomi genopbygget og ønsker atter at blive en
førende industrimagt og førende magt inden for videnskab og rumforskning – så må
de have samarbejde med disse initiativer for økonomisk fremskridt. De må have
det samarbejde, som præsident Trump har indledt med præsident Xi Jinpings Kina.
Og der finder en i stigende grad reel, international kamp sted, imod ISIS/alQaeda-terrorisme og massive blodsudgydelse fra samme ophav, i hvilken kamp
Putins Rusland er en hoveddrivkraft.

USA’s økonomiske politik må ændres: Glass/Steagall-loven må genindføres, og der
må skabes en statslig nationalbank i Hamiltons tradition; og rumforskning må
atter gøres til en storslået, national mission.
Men samarbejdsrelationer med Kina og Rusland, og med den Nye Silkevejs nye
system, er afgørende for, at USA kan genoprette sine egne, førende kapaciteter.
De, der ønsker, at præsidenten, af disse grunde, skal afsættes ved en rigsret –
og nogle, der endda ønsker, han skal myrdes – må midlertidigt være gået fra
forstanden.
Foto: Den russiske præsident Putins interview til NBC.

Højeste internationale deltagelse
nogensinde på Skt. Petersborg
Økonomiske Forum
Torsdag, 1. juni, 2017 – Præsident Vladimir Putins assistent, Yuri Ushakov,
sagde til journalister i dag, før starten af Skt. Petersborg Økonomiske Forum
(SPIEF), der finder sted 1.-3. juni, at forummet ville bringe 511 selskaber fra
62 lande sammen, såvel som lederne af De forenede Nationer, det Internationale
Atomenergiagentur, OPEC, IMF og flere andre internationale organisationer. Det
bliver den højeste deltagelse nogensinde i SPIEF.
Ruslands præsident Vladimir Putin vil diskutere Ruslands utilstrækkelige
repræsentation i visse FN-organisationer, kriserne i Syrien og Ukraine og
situationen på Koreahalvøen, med FN’s generalsekretær, Antonio Guterres. »Det
vil fokusere på »varme« internationale spørgsmål, nemlig terrorisme, dernæst
helt sikkert Syrien og Korea og selvfølgelig Ukraine-krisen, samt spørgsmål med
relation til en reformering af FN«, sagde Ushakov. »Vi overvåger disse spørgsmål
nøje, idet Ruslands repræsentation i visse FN-organisationer er indlysende
utilstrækkelig.«
Putin vil holde korte møder med Østrigs kansler Christian Kern, præsident for
Republika Srpska Milorad Dodik, premierministeren for Kurdistans Regionale
Regering i Irak Nechervan Barani og generaldirektør for det Internationale
Atomenergiagentur Yukiya Amano, på sidelinjerne af Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum. Han fortsatte, »Andre møder (mellem Putin og

andre ledere og delegationsledere) er ikke udelukket«.
Forummets første dag vil handle om udviklingen af små og mellemstore
virksomheder i Rusland, og i denne sammenhæng er en »Fremstillet i Rusland«kampagne blevet lanceret af det Russiske Eksportcenter, for at tiltrække
udenlandske kunder til landets produkter. Eksportcentret vil begynde at udstede
de første »Fremstillet i Rusland«-certifikater i løbet af juni måned, hvor man
indledningsvis vil fokusere på eksport til Kina, Vietnam, Indonesien, Iran,
Indien, Sydamerika og CIS-staterne (Fællesskabet af Uafhængige Stater). Senere
vil også de europæiske markeder komme med.

En åbenhjertig og åben dialog
begyndte
mellem Emmanuel Macron og Vladimir
Putin
29. maj, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin ankom i Frankrig i dag, på
invitation fra præsident Emmanuel Macron, til en tête-à-tête, der blev til en
mere end to timer lang drøftelse, som dækkede alle dagens afgørende spørgsmål.
Mødet kom i stand i forbindelse med en mindehøjtidelighed i anledning af, at det
er 300 år siden, tsar Peter den Store besøgte Frankrig i 1717.
Det to timer lange møde mellem Putin og Macron begyndte kl. 14 og fortsatte over
frokosten. En kort pressekonference fulgte, med en kort periode til spørgsmålog-svar. Dernæst besøgte de to præsidenter udstillingen i Versailles’ Grand
Trianon, der viser en stor udstilling af historiske dokumenter og arkivmateriale
fra det royale besøg i 1717, som varede i flere uger.
Det mest håndgribelige fremskridt synes på dette tidspunkt at have været
beslutningen om at nedsætte en studiegruppe, der skal udarbejde, hvordan der kan
blive større samarbejde mellem de to lande, om kampen mod terrorisme, og især
mod Daesh/ISIS i Syrien. Macron sagde til Putin, at han ønskede at gå længere
end til Frankrigs nuværende bidrag til denne kamp, i sammenhæng med den
internationale koalition, der bekæmper ISIS i Mellemøsten, for at forstærke
Frankrigs samarbejde med Rusland.

Begivenheden med mødet i Versailles-paladset – for mange af eliten, et symbol på
fransk storhed – videreformidlede i sig selv et budskab om, at den franskrussiske relation er mangeårig og vigtig for værtslandet. Ud over de
internationale krisepunkter, som dominerede drøftelserne, sagde Macron, at han
ønsker at styrke bilateralt samarbejde inden for områderne kultur, videnskab og
industri.
Dette står i skarp kontrast til tidligere franske præsident François Hollande. I
oktober 2016 trak Hollande faktisk en invitation til Putin tilbage, hvor denne
skulle have deltaget i indvielsen i Paris af et nyt, stort ortodoks-religiøst og
kulturelt center, bygget af Rusland, og som begge statsoverhoveder skulle have
indviet. Da Hollande i stedet kun tilbød et arbejdsmøde om Syrien, afviste Putin
denne ringeagt og aflyste sit besøg. I modsætning hertil besluttede Macron at
invitere Putin til en meget speciel ceremoni, ladet med betydning, og gjorde
således Putin til det første statsoverhoved, der besøgte Frankrig efter Macrons
tiltrædelse som præsident.
Når vi forsøger at afgøre, hvad Macron vil gøre, er det her vigtigt at bemærke,
at han under sin valgkamp erklærede, at hans udenrigspolitik ville blive »de
Gaulles-Mitterandistisk«. Det er ikke en beskrivelse, som denne nyhedstjeneste
ville bruge, men dermed mener Macron et uafhængigt Frankrig, der kan forhandle
med alle lande og ikke underkaste sig nogen af dem. Udtrykket blev opfundet af
henved 20 tidligere udenrigsministre og højplacerede diplomater, der under
præsidentvalgkampen udgav et hæfte, som krævede en tilbagevenden til en
uafhængig, fransk udenrigspolitik.
De konkrete resultater af Macron-Putin-topmødet ligger på linje med det, som den
fransk-russiske analytiker og økonom, Jacques Sapir, beskrev i en artikel, der
blev udlagt i dag i Sputnik, og en lignede artikel i RT, som værende en
nulstilling – en ny begyndelse – for de fransk-russiske relationer. Ud over
lavpunktet for disse relationer under Hollande, blev de yderligere anstrengt
under præsidentvalgkampen af en skummel atmosfære af anklager og rygter, der
blev udbredt i medierne. Rusland blev beskyldt for indblanding i valget; Macron
blev beskyldt for at have hemmelige bankkonti, at være homoseksuel, osv.
Det ville være vanskeligt for nogen af siderne at forsøge at tage meget store
skridt ved dette første møde, fordi deres egne valgkredse derhjemme måske ikke
hurtigt ville følge trop. Men der kan skabes fremskridt på pragmatisk vis
omkring forskellige spørgsmål, såsom Ukraine og Syrien.
Foto: Den franske præsident Emmanuel Macron giver hånd til den russiske
præsident Vladimir Putin (venstre) under dennes besøg til Frankrig, som det

første, udenlandske statsoverhoved, siden Macrons tiltrædelse – på Versaillesslottet til forhandlinger, før de fortsatte til åbningen af en udstilling, der
markerer 300 års diplomatiske bånd mellem de to lande. 29. maj, 2017.

Trump har transformeret G7 fra at
være
Det britiske Imperiums medhjælpende
partner
27. maj, 2017 – G7’s rolle som Det britiske Imperiums stemme under de to
foregående amerikanske præsidenter, blev drastisk transformeret af Donald Trump:
Om Rusland: Selv om Trump tillod, at den falske karakterisering af Ukrainekrisen (hvor Rusland får skylden), bestod, og sanktionerne fortsatte, så
erklærer slutkommunikeet mht. Syrien: »Vi håber, at Astana-aftalen faktisk kan
bidrage til deeskalering af volden. Hvis Rusland er rede til at bruge sin
indflydelse positivt, så er vi rede til at arbejde med dem for at løse
konflikten i Syrien og forfølge en politisk afgørelse.«
Om Syrien og terrorisme: »Man bør ikke spare nogen indsats for at bringe en ende
på konflikten gennem en inkluderende, syriskledet, politisk proces under FN-regi
for at implementere en reel, troværdig transition i overensstemmelse med FN’s
Sikkerhedsråds Resolution 2254 og Genève-kommunikeet. Vi er fast besluttet på at
øge vore bestræbelser for at besejre international terrorisme i Syrien, især
ISIS/ISIL/Daesh og al-Qaeda. Dette krav om primært at gå efter ISIS/ISIL/Daesh
og al-Qaeda gentages med hensyn til Libyen og Irak.
Med hensyn til Paris-aftalen om klimaforandringer, lyder kommunikeet: »Amerikas
Forenede Stater er i færd med at gennemgå sin politik om klimaforandring og
Paris-aftalen og kan således ikke gå med i en konsensus om disse spørgsmål.«
Trump sagde, at han snart vil træffe sin beslutning. Stakkels tankeløse Angela
Merkel sagde: »Hele diskussionen om klima var meget vanskelig, for ikke at sige
meget utilfredsstillende. Der er ingen indikationer på, om USA bliver i Parisaftalen eller ej.«
Om handel: Trump tillod kommunikeet at indeholde tekst, der gik imod alle former

for protektionisme, men tweetede bagefter, at han var tilfreds med, at det
inkluderede et krav om »fjernelse af alle handelsforvrængende praksisser«.
Foto: Tre ledere af G7: Canadas Justin Trudeau, Tysklands Angela Merkel, USA’s
Donald Trump.

Saudi-Arabien er kilden til
terrorisme!
Trump må droppe dem og holde sig til
det Nye Paradigme
Leder fra LaRouche PAC, 22. maj, 2017 – Selv, mens præsident Donald Trump søndag
deltog i unævnelige ceremonier sammen med de saudiske tilbedere af guldkalven,
blev det nye paradigme, med Kinas Bælt & Vej-initiativ, fremtrædende rapporteret
i Golfstaternes aviser. Og Iran – en afgørende nation i udviklingen af de nye
Eurasiske Landbroer – responderede i al mindelighed på Trumps ekstreme
provokationer ved simpelt hen at tilbyde at vente og antage, at han ville komme
frem til en mere fornuftig politik!
Saudi-Arabien er det sted, der stort set har uddannet alle de væsentligste
islamistiske ekstremister og terrorister i verden. Det vil ikke være med til at
hjælpe en amerikansk præsident med at genopbygge den by, som det for 15 år siden
udløste ødelæggelse over – lige så lidt, som det vil genopbygge Yemen, som det
nu har jævnet med jorden og pint. Ja, Saudi-Arabien har for den sags skyld
aflyst sine egne energi- og andre infrastrukturprojekter, siden olieprisen faldt
– altså, det stik modsatte af Kinas storslåede »win-win«-projekter under Bælt &
Vej-initiativet.
Endnu vigtigere end det faktum, at nyhederne om Bælt & Vej-forummets succes i
Beijing kommer ud i Golf-pressen under præsidentens besøg, var disse nyheders
indhold. Det fokuserede på Lyndon og Helga LaRouches 30 år lange kampagne for
»Verdenslandbroen«, der var frøet til Kinas nutidige succesfulde »Nye
Silkevejsinitiativ«. Dr. Ahmed Al-Kedidis ekstraordinære redegørelse blev
udgivet statsaviserne i Qatar og Oman samt i diverse andre, private aviser og
websider i Golfen i løbet af weekenden.

Lyndon LaRouche bemærkede i dag, at dette er en genklang af den i stigende grad
betydningsfulde rolle, som Helga Zepp-LaRouche – der talte ved begivenheder
under topmødet i Beijing – spiller i udviklingen af »Bælt & Vej« til en Verdenslandbro. Dette sker samtidig med, at Stillehavsområdet bliver mere fremherskende
økonomisk, og vokser med større hast.
Det er presserende nødvendigt, at præsident Trump bringes til at ændre sit fokus
tilbage til USA’s genopbygning og økonomiske genrejsning – især i sin egen
hjemby, New York, hvis byområde er i færd med at forvandles til en farlig
infrastruktur-katastrofezone. De simpleste rejser i byområdet er blevet farlige
og usikre for millioner af mennesker. Der er behov for omgående handling her,
og, fortsatte LaRouche; der bør dannes en ekspertkomite for at stille krav om
handling.
Da Trump fokuserede på en sådan genopbygning, kom Kinas præsident Xi og Japans
premierminister Abe ham i møde med afgørende planer for investeringer i ny
transportinfrastruktur, som de for tiden er verdensmestre i. Det er det nye
paradigme, fra storstilede projekter til udforskning af rummet og forskning i
fusionskraft – alt sammen i samarbejde mellem nationer.
For sikkerhed og kampen mod terrorisme er Trump-administrationens relation med
Rusland stadig den strategiske. Så vel som Ruslands egen relation med Iran.
Det amerikanske folk vil ikke glemme, hvem det var, der sponsorerede
terroristerne, der stod bag 11. september, ikke efter, at amerikanerne kæmpede
mod Bush og Obama for at få denne »hemmelige« information afsløret. Præsident
Trump må satse på det nye paradigme for samarbejde omkring de ting, han har
lovet amerikanerne, han ville gøre.
Foto: Præsident Donald Trump stiller op til fotografering sammen med Kong
Salman, efter en ceremoni, der markerede åbningen af det Globale Center for
Bekæmpelse af Ekstremistiske Ideologier, og hvor Trump, Salman og Egyptens
præsident el-Sisi (til højre for Salman) sammen ’lagde deres hænder’ på den
lysende globus. Ikke alt, der glitrer, er guld …

Præsident Trump i Mellemøsten:

Gå i forening imod terrorisme og løs
den israelsk-palæstinensiske
splittelse
Leder fra LaRouche PAC, 21. maj, 2017 – I dag holdt præsident Trump en tale for
et møde med 20 ledere af muslimske nationer – men ikke Iran – i Riyadh. I sin
tale krævede han en universel krig mod terrorisme som basis for en forening af
verden for fred og udvikling. Talen burde i det mindste afslutte ét aspekt af
hysteriet og løgnene, der bruges i den ’farvede revolution’ for at ødelægge
præsidenten – nemlig, at han skulle være anti-muslimsk. Han bemærkede, at 95 %
af dem, der dræbes af terrorisme, er muslimer og erklærede: »Med Guds hjælp vil
dette topmøde markere begyndelsen til enden for dem, der praktiserer terror og
spreder dens afskyelige trosbekendelse.«
Der er helt klart problemer, der må adresseres mht. saudierne, hvis støtte til
Wahhabisme har været den primære, ideologiske base for terroristsvøben
internationalt, og hvor en stor del af finansieringen og bevæbningen af
terroristoperationerne enten kom direkte fra saudierne eller blev kanaliseret
gennem saudierne af briterne og Bush’ og Obamas administrationer. Saudierne er
engageret i en grusom krig mod Yemen, med britiske og amerikanske våben, og
skaber en af de alvorligste humanitære katastrofer i moderne tid.
Verden har imidlertid drastisk forandret sig i løbet af det seneste år, og især
i løbet af den seneste uge. Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i
Beijing i sidste uge markerer et faseskifte i menneskehedens historie – en ny,
økonomisk verdensorden er officielt blevet etableret, baseret, ikke på nulsums-,
hund-over-hund-geopolitik, men derimod på fysisk-økonomisk win-win-udvikling og
kulturelt samarbejde. Saudi-Arabien, De forenede arabiske Emirater og andre
golfstater og arabiske nationer sendte højtplacerede repræsentanter til
forummet. Som Helga Zepp-LaRouche vedvarende har fremført, og som det i stigende
grad er blevet promoveret af nationerne i Mellemøsten, så er den Nye Silkevej
den unikke basis for en genopbygningen af området, fra den ødelæggelse, der er
frembragt af både terroristerne og de dødbringende og kriminelle
ødelæggelseskrige, der blev ført af Trumps to forgængere i Det Hvide Hus.
I modsætning til Bush’ og Obamas krige for regimeskifte, der blev ført gennem en
koloniherre-mentalitet med »ansvar for at beskytte« (»den hvide mands lod«), og
som ødelagde regeringer og lande, når de nægtede at underkaste sig Vestens
direktiver, så har Trump slået ind på en anden kurs: »Vi vil vedtage et princip

om realisme, der er rodfæstet i fælles værdier, fælles interesser og sund
fornuft«, sagde han i Riyadh. »Vi er ikke her for at belære. Vi er ikke her for
at fortælle andre mennesker, hvordan de skal leve, hvad de skal gøre, hvem de
skal være, eller hvilken trosbekendelse, de skal have. Vi er i stedet her for at
tilbyde partnerskab, baseret på fælles interesser og værdier, for at forfølge en
bedre fremtid.«
Der ligger en fare i Trumps blanke fordømmelse af Iran. I sin tale anklager han
Iran for at yde terroristerne »sikker havn, finansiel støtte og det
samfundsmæssige fundament, nødvendigt for rekruttering«. Han synes at ignorere
ISIS, al-Qaeda og de andre, dødbringende Wahhabi-terrororganisationer, der er
finansieret af eller gennem saudierne, når han fordømmer Hezbollah og Hamas og
endda roser saudiernes krig mod houthierne i Yemen.
Men den forandrede verdenssituation giver håb om, at disse spørgsmål kan blive
løst. Ved roden til ustabiliteten i den arabiske verden finder man den israelskpalæstinensiske konflikt. Trump udgør et sjældent tilfælde, hvor en amerikansk
præsident er gået op imod den britiske opsplitning af verden i den såkaldte
»frie verden« i Vesten og de såkaldte »Gudløse kommunister« i Østen; og som i
stedet promoverer, at de mest magtfulde nationer på Jorden – USA, Rusland og
Kina – har al mulig grund til at arbejde sammen, som venner. Dette er den
globale sammenhæng, i hvilken alle geopolitiske opsplitninger kan erstattes med
win-win-løsninger.
I sin tale sagde Trump: »I denne ånd … vil jeg rejse til Jerusalem og Betlehem,
og dernæst til Vatikanet, og således besøge mange af de helligste steder i de
tre trosretninger, der nedstammer fra Abraham. Hvis disse tre trosretninger kan
forenes i samarbejde, er fred i verden mulig, inklusive fred mellem israelerne
og palæstinenserne.«
Denne vision om en fredelig og fremgangsrig fremtid beror på, at menneskeheden
kommer sammen gennem en forståelse af, at vore kulturer har forskellige
karaktertræk, men at vi er én menneskehed. Som Helga Zepp-LaRouche sagde i sin
tale til Beijing-forummet den 14. maj: »Den Nye Silkevej må – ligesom antikkens
Silkevej gjorde det – føre til en udveksling af de skønneste udryk for kultur i
alle deltagerlandene, for at kunne lykkes. Den sande betydning af win-winsamarbejde er ikke kun de materielle fordele gennem infrastruktur og industriel
udvikling, men er den frydefulde opdagelse af andre kulturers klassiske musik,
poesi og malerkunst og, gennem at lære dem at kende, styrkelsen af vores
kærlighed til menneskeheden som helhed.«
Dette må være vores mission.

Foto: Den amerikanske præsident Donald Trumps tale under sit besøg i SaudiArabien, hvor han blandt andet stærkt understregede, at ekstremisme og terorisme
må udrydes i alle de muslimske lande.

Putin interviewet af Mir Tv-kanal
aftenen før sit officielle besøg i
Kirgisistan
12. april, 2017 – Den 11. april, aftenen før sit officielle besøg til
Kirgisistan, gav den russiske præsident Vladimir Putin et interview til Mir Tvog Radiokanal, som vil gå i luften i aften, den 12. april. Pointen kom til slut,
hvor Putin sagde, at relationer »sandsynligvis er forværret« til et punkt, værre
end selv under Obama. Kreml oversatte udskriftet og lagde det ud på sin webside:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/54271
I betragtning af, at 2017 er 25 års jubilæet for grundlæggelsen af
Organisationen for Fælles Sikkerhedstraktat (CSTO), og at Putin rejser til en
medlemsstat, handler meget af interviewet om Samfundet af Uafhængige Stater
(CIS) og spørgsmålet om sikkerhed, og Putin kommer med nogle stærke udtalelser
med relation til USA’s angreb mod Syrien, og nogle med relation til NATO.
På flere punkter erklærer Putin meget klart, hvad de alvorligste trusler, der
konfronterer CIS generelt, og Rusland i særdeleshed, er.
Som svar på et spørgsmål om de alvorligste trusler sagde Putin: »Først på listen
står terrorisme og ekstremisme af enhver art. Jeg vil inkludere narkohandel og
forbrydelser over grænserne, og vi må ikke glemme de mere globale trusler,
naturligvis. Vi kender de forskellige teorier, der afprøves i hele verden og
forårsager alvorlig destabilisering i de berørte områder. Vi kan selvfølgelig
ikke tillade, at sådanne ting finder sted i vores område, og vi vil træffe de
fornødne forholdsregler i selve Rusland, samt støtte vore partnere i CSTO.«
Med hensyn til kampen imod Islamisk Stat (ISIS) sagde han: »Vort (militære)
kontingent i Syrien forfølger præcis dette mål. Vort tjenstgørende mandskab
bekæmper terrorister på fremmed jord, ikke russisk jord, for netop at sikre, at
ingen af dem vender tilbage hertil. Når dette en gang imellem sker, er det
yderligere bevis på, at vi traf det rette valg, og at vi må gøre alt, vi kan,

for at mindske enhver mulig tilbagevenden …«
Da Putin blev bedt om at sammenligne CSTO med NATO, svarede Putin: »NATO blev
oprettet under den Kolde Krig, i en tid med konfrontation mellem to blokke. I
dag har tingene ændret sig … NATO bærer imidlertid stadig modermærkerne fra den
æra, der gav anledning til organisationens fødsel, og den lever fortsat i et
paradigme med blokbaseret konfrontation. Det er en højst ideologisk
organisation, på trods af de diverse udtalelser om behovet for forandring under
de nuværende omstændigheder. Vi har hørt mange sådanne erklæringer, men vi ser
ingen reel transformation.«
»Vi var alle vidne til USA’s nylige luftangreb mod Syrien. Hvordan reagerede
Amerikas NATO-allierede? De nikkede alle sammen i føjelig enighed, uden
overhovedet at gøre sig den ulejlighed at analysere, hvad det var, der faktisk
var ved at ske. Hvor er beviset for, at de syriske regeringsstyrker brugte
kemiske våben? Der er ingen beviser. Men der har imidlertid fundet en
overtrædelse af folkeretten sted. Dette er en klar og indlysende kendsgerning.
Et luftangreb er blevet udført imod en suveræn stat uden godkendelse fra FN’s
Sikkerhedsråd. Men, på trods af denne åbenlyse overtrædelse af folkeretten, så
nikker de bare alle sammen til enighed og giver deres støtte … Det samme skete
tilbage i 2003, da man bryggede et påskud sammen for at retfærdiggøre
afsendelsen af tropper til Irak. Som resultat blev landet ødelagt, og det var
efter dette, at vi så en hastig fremvækst af diverse terroristorganisationer og
grupper, fremvæksten af ISIS og andre organisationer. Dette ved alle, men nu
begår de igen de samme fejltagelser. Det er sådan, NATO fungerer. CSTO fungerer
anderledes.«
Han sagde, at CSTO i modsætning hertil (til NATO) blev skabt for at tage sig af
aktuelle sikkerhedsspørgsmål, især terrorisme, narkohandel, destabiliseringer.
Men, fortsatte han, »vi kan samtidig ikke ignorere de globale spørgsmål, der
skaber en trussel for hele verden. Vi har gentagent erklæret vores modstand mod
deployeringen af missilforsvarssystemer, deployeringen af våben i rummet, og så
fremdeles«.
Med hensyn til USA’s bombning i Syrien sagde Putin, »hændelsen må grundigt
efterforskes. Der er ingen anden mulighed. Og det er præcist, hvad vi har
foreslået, må finde sted«.
»Desuden ved alle udmærket, at et stort projekt blev fuldført, på initiativ af
Rusland og USA, for at tilintetgøre de kemiske våben, der var i de syriske
myndigheders besiddelse. De har udført deres del af arbejdet; de har
implementeret alle deres forpligtelser, så vidt vi ved. Dette har en FN-

specialenhed bekræftet. Men, hvis der er tvivl, så kan er inspektion for at
verificere det organiseres.«
I betragtning af eksistensen af sporingsteknologi, sagde han: »Det burde være
ganske enkelt: tag ud til den flyvebase, som USA bombede, og fra hvilken fly med
kemiske våben angiveligt skulle være fløjet af sted, og inspicér den grundigt«
for at afgøre, om der er spor eller ej af sådanne våben.«
»For det første, så ramte de syriske bomber en hemmelig fabrik til fremstilling
af kemiske våben. Dette er en rimelig mulighed i betragtning af, at
terroristerne mange gange har anvendt kemiske våben, og det er der ingen, der
bestrider. De har brugt disse våben i Irak imod den internationale koalition og
den irakske hær. Disse angreb er registreret, men man har dysset det ned. Der er
ikke noget oprør over det, selv om alle er enige om, at terroristerne har brugt
gift. Det betyder, at terroristerne har disse våben, så hvorfor skulle de ikke
kunne have dem i Syrien? De er alle med i det. Dette er min første version.
Med hensyn til den anden version, så var det en iscenesat provokation, en
overlagt handling, der havde til formål at skabe et påskud for øget pres mod de
legitime, syriske myndigheder. Det er det hele. Men det må efterforskes. Vi
mener, at der ikke skal træffes nogen forholdsregler, eller udføres handlinger,
imod de syriske myndigheder, uden en efterforskning.«
Da Putin blev spurgt, om de russisk-amerikanske relationer er forværret til et
endnu lavere punkt end før Trump kom til magten, svarede han: »Vi kan sige, at,
på det praktiske plan, er graden af tillid faldet, især i det militære felt. Det
er ikke forbedret, og er sandsynligvis forværret.«

Putin advarer, angreb mod Syrien
’vil gøre stor skade på amerikanskrussiske bånd’
7. april, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin har advaret om, at det
amerikanske angreb mod Syrien »vil gøre stor skade på amerikansk-russiske bånd«.
En kommentar fra den russiske præsidents pressetjeneste, udgivet kl. 9:00 her
til morgen, erklærer:

»Ruslands præsident anser de amerikanske luftangreb mod Syrien for at være en
aggressiv handling imod en suveræn stat, som blev udført i overtrædelse af
folkeretten under påskud, der var langt ude. Den syriske hær har ingen kemiske
våben. Ødelæggelsen af alle syriske, kemiske våbenlagre er som kendsgerning
registreret og verificeret af OPCW, en FN-specialorganisation. Vladimir Putin
mener, at den totale tilsidesættelse af faktuel information om terroristers brug
af kemiske våben, på drastisk vis forværrer situationen.
Denne handling fra Washingtons side [det amerikanske luftangreb på en syrisk
flyvebase] har leveret et alvorligt slag mod russisk-amerikanske relationer, som
i forvejen er i en dårlig forfatning. Hvad der er vigtigere, så vil denne
handling ikke bringe os nærmere til det sluttelige mål med at bekæmpe
international terrorisme, men vil i stedet skabe en større forhindring for
etableringen af en international kontraterror-koalition og for en effektiv kamp
imod dette globale onde, noget, som den amerikanske præsident Donald Trump
erklærede som ét af sine hovedmål under sin valgkampagne.«
Kremls talsmand Dmitry Peskov tilføjede, at, selv om USA på forhånd adviserede
Rusland om angrebet gennem tekniske kanaler, »så var der ingen, der ringede til
Putin«.
Peskov tilføjede: »Med hensyn til ændringerne i den geopolitiske situation efter
disse angreb, så lad os sammen holde øje med situationens udvikling. Foreløbig
kan man definitivt sige, at angrebene har svækket kampen mod terrorisme«, og
ligeledes, at angrebene opfattes som en aggressiv handling mod Ruslands
allierede.
Peskov bekræftede, at Rusland har suspenderet Memorandaet om forebyggelse af
militære hændelser og sikring af flysikkerhed, som blev underskrevet sammen med
USA. »Dette memorandum blev uden betydning i går aftes, da angrebet blev
udført«, sagde han.
»Det, der er entydigt, er den kendsgerning, at angrebene [af USA mod Syrien] de
facto blev leveret i ISIL’s, Jabhat al-Nusras og andre terrororganisationers
interesse«, sagde han.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov talte fra Tasjkent og understregede
det fabrikerede påskud for luftangrebene. »Dette minder om 2003, hvor USA og UK,
sammen med nogle af deres allierede, invaderede Irak uden samtykke fra FN’s
Sikkerhedsråd og som en overtrædelse af folkeretten.« Han tilføjede, at, denne
gang, »Gjorde de sig ikke engang den ulejlighed at levere nogen kendsgerninger
og refererede kun til fotos. De hengav sig til spekulationer over børns fotos,

over bevis, der var fremkommet gennem diverse non-guvernementale organisationer,
inklusive de såkaldte Hvide Hjelme, der iscenesatte diverse ’hændelser’ for at
anstifte aktioner imod den syriske regering.«
Moskva vil kræve sandheden om begivenhederne i Idlib, understregede Lavrov. »Det
er beklageligt, at alle disse årsager gør mere skade mod de allerede beskadigede
relationer mellem Rusland og USA. Der er fortsat håb om, at disse provokationer
ikke vil medføre uafvendelige virkninger. Jeg ved ikke, hvornår vi vil være i
stand til at finde ud af, hvordan USA traf beslutningen om at angribe Syrien.
Men vi må forlange, at sandheden afsløres, og det vil vi gøre.«
I en militær vurdering af angrebene sagde talsmand for det Russiske
Forsvarsministerium, generalmajor Igor Konashenkov, den 7. april, at kun 23 af
de 59 missiler ramte deres mål. »Kampeffektiviteten af USA’s massive
missilangreb på Syriens flyvebase var således meget lav«, understregede
Ministeriets talsmand. »Ifølge dataregistreringsudstyret nåede kun 23 missiler
den syriske flyvebase. Hvor de øvrige missiler faldt, er ukendt.«
»Det er indlysende, at det amerikanske angreb med krydsermissiler mod den
syriske flyvebase havde været planlagt i god tid forud«, sagde Konashenkov.
»Opvisningen af militære muskler stammede udelukkende fra interne, politiske
motiver«, sagde han. Pentagon-samarbejde suspenderet.
Han tilføjede, at det russiske militær nu vil træffe forholdsregler for at
styrke det syriske luftforsvar. »For at beskytte den syriske infrastrukturs mest
sårbare faciliteter, vil der i den umiddelbare fremtid blive truffet en række
forholdsregler for at styrke og højne effektiviteten af de syriske luftstyrkers
luftforsvarssystem«, sagde han. »Vi kan måske nu forvente, at amerikanske fly,
der flyver ind i Syrien, vil blive oplyst af syriske og russiske
luftforsvarssystemer som en advarsel, i det mindste i begyndelsen. Gad vide,
hvor mange af USA’s allierede, der så stadig vil være interesserede i at flyve i
Syrien.«

Syrisk luftangreb i Idlib rettet mod
fabrik for kemiske våben,

bekræfter det Russiske
Forsvarsministerium
5. april, 2017 – Alt imens verden synes at være overbevist om, at syrerne er
ansvarlige for det påståede giftangreb i den østlige udkant af Khan Sheikhun
tirsdag, sagde en talsmand for det Russiske Forsvarsministerium, at syrerne
angreb et ISIS-våbenlager, hvor ISIS fremstillede kemiske våben.
»Ifølge russiske luftrums-overvågningssystemer, udførte det syriske luftvåben i
går mellem kl. 11:30 og 12:30 lokal tid, et luftangreb i den østlige udkant af
Khan Sheikhun, hvor de som mål havde et stort ammunitionslager tilhørende
terroristerne og en samling militærudstyr. Lagerområdet husede værksteder til
fremstilling af projektiler, fyldt med kemisk gift«, sagde generalmajor Igor
Konasjenkov, citerer TASS. »Fra dette store arsenal blev våben med kemisk gift
leveret af de militante kæmpere til Irak. Terroristernes anvendelse af disse
kemiske giftvåben er ved flere lejligheder blevet bekræftet af internationale
organisationer og officielle myndigheder i landet«, sagde han.
»Videooptagelser fra sociale netværk viser, at de mennesker, der blev påvirket i
Khan Sheikhun, viser de samme symptomer på forgiftning, som ofrene i angrebet på
Aleppo havde sidste efterår«, bekræftede han.
Konasjenkov fortsatte, at Rusland har overgivet al relevant information til
Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), som »stadig undersøger dem«.
»Vi forsikrer om, at denne information er totalt objektiv og sand«, sagde han.
Det Russiske Forsvarsministerium har afvist informationen, der kommer fra det
såkaldte Syriske Menneskerettighedsobservatorium, som påstår, at russiske fly
var involveret i angrebet og kaldte dets rapport »et falsum« og sagde, at ingen
af Ruslands fly havde udført luftangreb mod Khan Sheikhun og dets udkanter.
Syriens Forsvarsministerium lagde skylden for det kemiske angreb på terrorister
og deres støtter og afviste enhver anvendelse af kemisk gift i Khan Sheikhun.

Russisk respons til Trumps tale for
Kongressen
Onsdag, 1. marts, 2017 – Under sin tale til USA’s Kongres i går aftes nævnte
præsident Trump ikke eksplicit Rusland ved navn. Det nærmeste, han kom, var at
sige: »Amerika er villig til at finde nye venner og skabe nye partnerskaber,
hvor der er fælles interesser.« Kremls respons var en tålmodig respons. »Nej,
det var ingen overraskelse«, at Trump ikke nævnte Rusland, sagde talsmand for
den russiske præsident, Dmitri Peskov, her til morgen, rapporterer TASS. »Han
[Trump] er præsident for USA, så det er naturligt, at han tackler de amerikanske
spørgsmål«, sagde Peskov og tilføjede, at, i Rusland, »tackler Putin de russiske
spørgsmål«. »Dette er fuldstændig normalt«, sagde Kremls talsmand.
»Selvfølgelig har [Moskva og Washington] nogle fælles interesser, og der er også
uoverensstemmelser og modsatrettede synspunkter«, fortsatte Peskov. Efter hans
mening er dette ’normal praksis’. »Vi har hørt præsident Trump komme med diverse
udtalelser; vi venter tålmodigt på, at ord skal følges op af handlinger, så vi
kunne forstå, hvor vi står«, tilføjede han.
Med hensyn til områder af fælles interesse understregede Peskov især samarbejde
om antiterrorisme. »Samarbejde om krigen mod terror kommer først, og dette er,
hvad Putin og Trump diskuterede i deres telefonsamtale, da Putin ringede til
Trump for at lykønske ham med hans indsættelse«, sagde Peskov. Ifølge ham »vil
alle lande sandsynligvis være enige i, at alle lande bør samarbejde for at
fremme kampen imod terrorisme«.
»Det er under alle omstændigheder umuligt at bekæmpe terrorisme effektivt, hvis
de mest magtfulde lande, såsom USA og Rusland, ikke samarbejder«, sagde han.
Alexei Pushkov, medlem af det Føderale Råd, sagde, at Trumps tale »markerede
sig« ved ikke at være aggressiv over for Moskva og for at have en »afbalanceret
tone«. »Trumps præstation i Kongressen var markant ved sin selvbeherskelse,
afbalancerede tone og fravær af ondskabsfuldt nonsens over for Rusland, som var
almindeligt for [tidligere præsident] Obama«, tweetede Pushkov.

Pushkov hånede

ligeledes Demokraterne for at klage over Trumps politik over for Rusland.
»Demokraterne anklager Trump for at ignorere den ’russiske trussel’. Det var det
eneste, som Obama og [Hillary] Clinton tænkte på … Hjalp dem ikke under valget«,
tweetede han.

Ruslands udenrigsminister Lavrov:
Iran en værdifuld antiterrorismepartner
7. feb., 2017 – Under en fælles pressekonference i Moskva med sin modpart fra
Venezuela, tilbageviste den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov totalt den
idé, som de seneste par dage er udsendt fra Washington, at Iran skulle være den
»førende sponsor« af terrorisme. Faktisk demonstrerede Lavrov, at det modsatte
er tilfældet, derved, at Iran bekæmper ISIS og al-Qaeda, de to grupper, som
præsident Trump har lovet især at udrydde.
»Præsident Trump har gentagne gange, både under sin valgkamp og som tiltrådt
præsident, erklæret, at truslen om international terrorisme, der repræsenteres
af det såkaldte ’Islamisk Stat’, er det udenrigspolitiske hovedspørgsmål«, sagde
Lavrov. »Hvis dette er tilfældet, og vi er fælles om dette mål, ligesom det
store flertal af andre lande, så må vi huske, at Iran aldrig har haft nogen som
helst relation med ISIS eller Jabhat al-Nusra, eller nogen anden gruppe, der er
affilieret til disse terroristorganisationer, og som er inkluderet på den
tilsvarende liste fra FN’s Sikkerhedsråd.«
»Vi har længe talt om nødvendigheden (præsident Putin nævnte det på FN’s
Generalforsamling i 2015) af at danne en virkelig universel front imod
terrorisme«, fortsatte Lavrov. »Alle de, der ser ISIS som en eksistentiel
trussel mod mange lande, bør handle på en koordineret måde under én paraply. Jeg
er overbevist om, at, hvis vi bruger en objektiv fremgangsmåde mht. potentielle
deltagere i en sådan koalition, bør Iran selvfølgelig være en del af vore fælles
bestræbelser.«
Lavrov gik videre med at påpege, at Den Finansielle Specialenhed for
Pengehvidvasknings seneste undersøgelse af, hvorvidt Iran overholder sine
forpligtelser, ikke fandt noget at kritisere. »Desuden fandt undersøgelsen, at
Iran gør sit bedste og arbejder i den rigtige retning«, sagde Lavrov. »Så jeg
synes, vi bør fokusere på fakta.«

