I Syrien går tingene efter planen
Ovenover: LaRouchePAC video interview med Hussein Askary om Syrien, m.m. den 16.
oktober 2019.
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, udgivet i
EIR Strategic Alert den 22. oktober 2019.
Udviklingen i Syrien, i de to uger der er gået siden meddelelsen om de
amerikanske troppers tilbagetrækning, ser ud til at følge en nøje orkestreret
plan, som kun den øverste politiske og militære ledelse i USA, Rusland, Tyrkiet
og Syrien er indviet i. Alle andre, inklusive politikere og massemedierne i
Europa og USA, tyr til gætværk, eller forsøger på anden måde at sabotere denne
positive udvikling.
På den militære front har den Syriske Arabiske Hær (SAA) fået lov til, uden
kamphandlinger, at tage vigtige grænseområder tilbage, og for første gang siden
2012 har man været i kontakt med grænsen mellem Syrien og Tyrkiet i byen AinArab.
Med undtagelse af denne by har SAA været omhyggelig med at undgå kontakt med den
tyrkiske hær i områder, der betragtes som en del af den tyrkiske sikkerhedszone
langs grænsen, hvor Tyrkiet har fortsat med at bombe SDF-positioner. Efter
aftalen den 17. oktober mellem præsident Recep Tayyip Erdogan og vicepræsident
Pence om håndhævelse af våbenhvilen, blev de store operationer imidlertid
stoppet. SAA og de tilbagetrukne amerikanske tropper har også undgået
sammenstød.
Det skal understreges, at alle rapporterne og ståhejen i medierne om flugten af
ISIS-fanger er falske nyheder. Faktisk blev de først spredt af SDF for at
overbevise Vesten om at gribe ind, for at stoppe den tyrkiske indtrængen. Men
mange af fængslerne i Hasakeh og Qamishli er langt fra den tyrkiske
operationszone og er sandsynligvis kommet under kontrol af den syriske
regeringshær. Kun en enkelt lejr for ISIS-familier i Ain Isa blev påvirket af
kampene mellem SDF og den tyrkiske hær.
Politisk set pågår der intensive diplomatiske aktiviteter for at sikre
øjeblikkelige politiske diskussioner til at afslutte krisen i Syrien. Den 18.
oktober besøgte udenrigsminister Mike Pompeo NATO’s hovedkvarter i Bruxelles for
at give en orientering om våbenhvileaftalen i det nordlige Syrien. Tidligere
samme dag var han i Israel for personligt at tale med premierminister Benjamin
Netanyahu, og forsikre ham om den amerikanske forpligtelse til regional

sikkerhed. Samtidig var en russisk delegation af særlige repræsentanter for
Syrien, Alexandar Lavrentyev og viceudenrigsminister Sergei Vershinin, i
Damaskus til topmøder, inklusive med Bashar Al Assad. De to russere havde dagen
før mødtes med Erdogans præsidentielle rådgiver, Ibrahim Kalin, og
viceudenrigsminister Sedat Onal i Ankara.
På tidspunktet for våbenhvilens udløb, den 22. oktober, vil præsident Erdogan og
præsident Vladimir Putin mødes i Sochi. Den 24. oktober vil NATO’s
forsvarsministre, herunder den amerikanske forsvarsminister Mark Esper, mødes
for at diskutere Syrien. Efterfølgende, i Genève den 30. oktober, skal det
syriske forfatningsudvalg sammenkaldes i FN’s regi. Disse forhandlinger burde
bane vejen for en endelig politisk løsning mellem Syriens regering og de
forskellige oppositionsgrupper.
Link til LaRouchePAC video med USA’s delstatssenator Richard Black om Syrien.
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Møde i Sotji om sikkerhed i Syrien
Efter et møde i Sotji om sikkerhed i Syrien meddelte Ruslands præsident Vladimir
Putin og den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, at der ikke vil komme et
almindeligt overgreb mod Idlib i øjeblikket mod terroristerne, men der vil være
et samarbejde mellem den syriske regering, Rusland og Tyrkiet for at isolere
jihadierne dér, samtidig med at man beskytter civilbefolkningen så meget som
muligt. Dette er et betydeligt slag mod den britisk ledede mobilisering for krig
i Syrien.
Krigspartiet har hævdet, at ethvert syrisk regeringsovergreb mod Idlibterrorister – som er medlemmer af al-Qaida og dets forlægninger – ville være
grundlag for USA, Storbritannien og Frankrig til at rette angreb mod Syrien,
hvilket muligvis kunne udløse en fuldstændig krig. Putin har således overlistet
krigshøgene. Selvom de ikke er jaget på flugt, har han afsløret dem. Hvad der
ikke er afklaret på denne front er imidlertid, om det kan lykkes de britiske
styrker at foretage et gasangreb under falsk flag på civile i Syrien og placere
skylden hos Assad-regeringen, og fremskynde militær gengældelse. Et sådant
angreb har været i forberedelse i flere uger, og forberedelserne til det er
blevet observeret og dokumenteret af den russiske regering i advarsler til det
internationale samfund.

LaRouches opfordring til nyt Bretton
Woods:
På 47-årsdagen for Nixons fjernelse
af dollarens guldstandard
15. august (EIRNS) – Den 15. august er en historisk dato, fortalte Schiller
Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche under en konferencesamtale med
LaRouche-bevægelsens amerikanske medarbejdere i dag. For nøjagtigt 47 år siden
afsluttede Richard Nixon fastkurssystemet og afkoblede dollaren fra
guldstandarden. Lyndon LaRouche var nok den eneste økonom, der med absolut
klarhed indså hvad det ville betyde. Han sagde, at hvis Vesten holdt sig til de
monetaristiske politikker, der var repræsenteret ved dette træk af Nixon, ville
verden uvilkårligt gå ind i en ny mørk tidsalder med fare for en ny fascisme og
depression – medmindre der opstod et nyt retfærdigt økonomisk system, et Nyt

Bretton Woods system. Og det er præcis, hvor vi står i dag.
De kommende 90 dage indtil midtvejsvalget i USA vil være afgørende for, om der
enten nås et nyt paradigme, eller om det fører til økonomisk kaos og fare for
krig. Der er en klar vending i ‘carry trade’-handelen undervejs, fra de
fremvoksende markeder og tilbage til dollaren, hvilket til dels blev udløst af
Den amerikanske Centralbanks rentesatser, men også har flere systemiske grunde.
Der er mange såkaldte eksperter, bankfolk, alle slags mennesker fra det
finansielle miljø, der advarer om, at en fuldkommen økonomisk storm, vil komme
ud af denne krise i de fremvoksende markeder, og at den vil kunne ramme USA og
resten af verden, selv inden midtvejsvalget.
Der er en overhængende krise i forhold til Tyrkiet. Dette skyldes ikke Trumps
sanktioner mod Tyrkiet, men snarere den systemiske karakter af krisen. Dette har
også at gøre med det faktum, at Tyrkiets præsident Erdogan i den seneste tid har
været i gang med en strategisk nyorientering, hvor han erklærer, at han ønsker
at være en del af BRIKS, der er involveret i opbygningen af en ny finansiel
arkitektur, og af den grund bliver han politisk angrebet med økonomisk
krigsførelse.
Allerede tilbage på G20-topmødet i Hangzhou i 2016 forlangte Kina en ny
finansiel arkitektur, og sagde at årsagerne til finanskrisen i 2008 ikke var
blevet afhjulpet. Kina har i mellemtiden taget store skridt til at modvirke
spekulation, forbudt spekulation i landet og forbudt kinesiske investorer at
involvere sig i spekulative projekter i udlandet.
Nu, i forbindelse med straffesanktioner der er gået over gevind mod forskellige
lande, forbereder disse lande sig på at forlade dollaren. For eksempel
indeholder lovforslaget, som senator Lindsey Graham og andre indførte i det
amerikanske senat, nye sanktioner mod Rusland, hvilket indebærer forbud mod al
russisk bankvirksomhed i udlandet, handel med russiske statsobligationer, forbud
imod at Aeroflot kan lande i USA, nedgradering af diplomatiske forbindelser
mellem USA og Rusland – ud over sanktioner på grund af Skripal-sagen, for
hvilket der absolut ikke er blevet fremlagt bevis. Det er naturligvis et
alvorligt spørgsmål, og den russiske premierminister Medvedev sagde for et par
dage siden, at de betragter dette som en økonomisk krigserklæring, og at hvis
sådanne sanktioner gennemføres, vil Rusland tage passende modforanstaltninger.
Dette angreb på Rusland er det samme som det britiske kupforsøg mod præsident
Trump: Hele formålet var at ødelægge mulighederne for at have forbedrede
forbindelser mellem USA og Rusland. Og hvis man har den slags handelskrig,
hvilket vi allerede så i forbindelse med CAATSA-lovforslaget i august sidste år,

som blev stemt op til 98-2 i Senatet, hvilket umuliggør et veto af Trump, så har
man sat kursen imod en komplet katastrofe.
Trumps foranstaltninger mod Tyrkiet vil ikke kunne tvinge Erdogan til at
kapitulere, men vil medføre det modsatte resultat. Der er en indsats fra britisk
side for at opnå denne kapitulation. For eksempel er der en artikel af Jim
O’Neill, som er den tidligere leder af Goldman Sachs, og som nu er leder af
Chatham House/Royal Institute of International Affairs. Han kommer med en
fuldstændig advarsel om, at Erdogan skal kapitulere, at han må give efter for
(økonomisk –red.) voldtægt af Tyrkiet, og at hverken Rusland eller Kina vil
hjælpe.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov er imidlertid nu i Ankara, og han
interviewede TASS, hvor han sagde, at Rusland allerede omdanner sin handel med
Tyrkiet til deres nationale valutaer, at de gør det samme med Iran, og at de
også taler om dette med Kina. En tilbagevenden til handel i nationale valutaer
vil ikke løse det globale problem, men det kan være et vigtigt mellemliggende
skridt i retning af et fuldt udbytte af et Nyt Bretton Woods-system, som
LaRouche har angivet.
Dette ville betyde, at den globale spekulative boble ville blive fastfrosset og
gennemgå en konkursbehandling; der ville blive etableret et system med faste
valutakurser; hvert land skal have en nationalbank for suveræn kontrol over
kreditgivning; et internationalt clearinghus ville blive oprettet for at
balancere samhandelen på langt sigt; og internationale investeringer til lave
renter baseret på klare videnskabelige principper for fysisk økonomi ville blive
tilskyndet. Der er allerede taget skridt i denne retning i form af AIIB, BRIKS
‘New Development Bank’, ‘New Silk Road Fund’.
For at Vesten kan deltage fuldt ud, vil det kræve en genindførelse af
Glass/Steagall-bankopdeling for at slippe af med kasinoøkonomien; derefter
oprettelse af nationalbanker til at udstede kreditter for produktive
investeringer, for sidenhen at kunne gå med i denne form for internationalt
samarbejde.
Lyndon LaRouche understregede for mange år siden den pointe, at den eneste måde
at gøre det på er ved at bryde det Britiske Imperiums magt, og det kræver en
firemagtaftale – Rusland, Indien, Kina og USA – og sidenhen, kan andre lande,
der ønsker at overleve, knytte sig til det nye system.
Hvad der sker i USA, vil være afgørende for at få det til at ske, i særdeleshed
at kuppet mod præsident Trump bliver stoppet.

Helga Zepp-LaRouche afsluttede sin strategiske gennemgang med følgende
overvejelser:
Hvad angår verdenshistorien har vi nået et punkt, som Nikolaus af Cusa meget
profetisk genkendte allerede i det 15. århundrede, nemlig, at man ikke kan have
‘halve løsninger’. Når man har en systemisk krise, kan man ikke løse det i den
ene region og have fred der, mens andre regioner går i skuddermudder; man er
nødt til at have fat i de remedier, der afhjælper det systemiske problem i hele
systemet.
Det er det, som Lyndon LaRouches livsværk har handlet om. Han har ikke kun været
den bedste og sandsynligvis den eneste økonom, der er værdig til titlen, men han
har viet hele sit liv til at finde løsninger på et højere niveau, på niveauet af
“modsætningernes sammenfald”, som Cusa udtrykte det.
Dette er et af disse enestående momenter i historien. Der er mange perioder,
hvor man ikke kan gøre meget, som ’60’erne’, ’70’erne‘; Det var rolige perioder,
hvor tingene gik sin gang, og man kunne ikke gøre meget, for alt var helt låst i
klare mønstre og systemer. Men nu: enhver der ikke er helt fra forstanden kan
se, at det gamle system kollapser! EU er i forfærdelig form; der er alle de
strategiske tilpasninger, der fremkommer; der er oaser af håb. Så det er ikke
klart endnu: det er en meget udefineret situation, hvor løsningen ligger parat,
og det faktum, at status quo ikke kan forblive som det er nu, står tydeligt
klart.
Man skal se på det i det lange historiske perspektiv: Vi er i en
overgangsperiode fra en æra af den menneskelige universelle civilisation til en
ny. Og den nye æra vil enten være med de neokonservative og den britiske
imperium faktion, hvilket sandsynligvis vil føre til udryddelsen af
civilisationen i en termonuklear krig, for det er hvad konfrontationen med
Rusland ville indebære. Eller vi kan rykke ind i en ny civilisationstid, et nyt
paradigme, et nyt sæt internationale relationer baseret på respekt, på
suverænitet, med fokus på de mest avancerede traditioner i hver kultur, hvor
forholdene mellem mennesker endelig vil blive menneskelige! Folk vil forholde
sig til hinanden som Einstein og Planck, Humboldt og Schiller. Alt man behøver
at gøre er at studere deres korrespondance, og man vil forstå, på hvor højt et
niveau folk kan relatere til hinanden.
Vi er ikke dyr; vi behøver ikke at gå med snuden nede ved jordoverfladen. I
stedet kan vi løfte vores blik mod stjernerne og virkelig flytte den
menneskelige civilisation til en helt ny æra af kreativitet og samarbejde, en
æra uden fattigdom, og hvor hvert eneste barn har mulighed for at udvikle dets

fulde potentiale, konkluderede Zepp-LaRouche.

Pengekrisen bliver værre –
kun LaRouches nye Bretton Woods kan
stoppe det
I takt med at den omsiggribende internationale ‘valutakrise’ truer et voksende
antal banker, meddelte den russiske finansminister Anton Siluanov på nationalt
tv i søndags, at Rusland fortsat vil formindske sine beholdninger af amerikanske
statsobligationer og bruge rubler og andre valutaer til handelsbetalinger; dette
blev rapporteret i en pressemeddelelse fra RIA Novosti. Den tyrkiske præsident
Recep Tayyip Erdogan og finansminister Berat Albayrak har også meddelt, at det
er hensigten at benytte andre betalingsvalutaer end dollar.
Rublen og den tyrkiske lira er blandt vigtige valutaer, som nu
styrtdykker på baggrund af en enorm og skælvende global boble af lavkvalitets,
virksomhedsgæld, skabt af centralbankernes misforståede trykning af penge
igennem et årti. Af den del af den globale virksomheds-gæld på 75 billioner $,
som er ‘rated’, er mere end halvdelen klassificeret ‘junk’ eller lige en tand
over ‘junk’. De faldende valutaer efterlader nu nogle af de mere kortsigtede
klumper af denne lav-kvalitetsgæld helt ubetalelig. Det har stået klart igennem
det sidste års tid, at stigende rentesatser i USA og Europa ville skubbe en
masse af denne gæld ud i ‘default’ (misligholdelse -red.)
For Tyrkiets vedkommende er 180 milliarder ud af samlet 337
milliarder dollars i virksomhedsgæld, pålydende i dollar, kortsigtet, med mindre
end et års løbetid – og der er endnu mere pålydende i euro. Den tyrkiske økonomi
og industri vokser hurtigt, og statsgælden er lav, men det spekulative angreb på
valutaen følgende annonceringen af de amerikanske told-tariffer, overtrumfer
dette.
Ikke alene er store europæiske banker, især de franske og spanske,
stærkt eksponerede for denne, nu giftige, virksomhedsgæld; det er også store
statsbanker i Gulf-staterne. Og der er andre såkaldte ’emerging country’valutaer, og måske endda nogle europæiske, der allerede er på spanden, eller på
vej til det, på baggrund af den styrkede dollar.

Tyrkiet har i dag indført delvis kapitalkontrol på sine banker,
samtidig med at deres reservekrav på udlån reduceres med 0,25 %. Det har også
forbudt ‘short-selling’ af aktier. Disse foranstaltninger holdt fredag faldet af
liraen på omkring 7,15/ dollar, fra 6,9/ dollar; under det niveau, hvor tyrkiske
banker sandsynligvis vil krakke.
De russiske og tyrkiske meddelelser rejser faktisk spørgsmålet om en
øjeblikkelig indsats for at lancere et nyt Bretton Woods monetært system, som
beskrevet og foreslået af EIR’s grundlæggende redaktør, Lyndon LaRouche, igennem
mange år.
Den amerikanske dollar – som faktisk længe har været ‘Londondollaren’, da de fleste dollars er blevet udstedt på Londons eurodollar-markeder
– har været verdens reservevaluta uden guldreserver siden 1970’erne. Overgangen
til at bruge andre valutaer til handelsafregninger kan ske ved aftaler blandt
andre store lande – dvs. BRICS, som Tyrkiet offentligt ønsker at deltage i. Men
uden enighed om at tage skridt til et nyt guldbaseret system
med faste valutakurser, en ny Bretton Woods-aftale, vil disse ‘sideaftaler’ for
handelsafregning ikke stoppe finanskrisen. Faktisk kan de føre til yderligere
kaotiske valutaudsving og spekulative angreb.
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Erdogan og Putin drøfter Syrien og
regional
destabilisering ud fra USA’s
beslutning om Jerusalem
11. dec., 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin mødtes med den tyrkiske
præsident Recep Tayyip Erdogan i Ankara i dag, til deres ottende møde i år.
»Fokus lå selvfølgelig på situationen omkring afgørelsen i Mellemøsten, som er
dramatisk forværret, samt på syriske spørgsmål, hvor vore lande arbejder tæt
sammen«, sagde Putin til journalister efter drøftelserne, rapporter TASS. »Vi
arbejder sammen for at forberede og sammenkalde til Kongressen for National
Syrisk Dialog i begyndelsen af næste år«, sagde han. »Det er ingen hemmelighed,
at jeg talte om dette med præsident Assad under mit besøg i Syrien i dag.«
Putin rapporterede ligeledes, at både han og Erdogan var enige om, at den
amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som
Israels hovedstad har en destabiliserende virkning på regionen. Både Rusland og
Tyrkiet mener, at denne beslutning »på ingen måde fremmer afgørelsen af
situationen i Mellemøsten. Tværtimod, så destabiliserer den situationen i
regionen, som allerede er spændt«, sagde han. Erdogan på sin side sagde, at de
havde »aftalt fortsat at holde kontakt i denne henseende«.
Erdogan rapporterede ligeledes, at Tyrkiets køb af det russiske S-400
luftforsvarssystem skal afsluttes »i denne uge«, at handelssamarbejde mellem de
to lande bliver stærkere »dag for dag«, og at »vi har et harmonisk arbejdsmiljø
på det politiske plan«, rapporterede det officielle Anadolu Nyhedsagentur.
Erdogan annoncerede ligeledes, at han, Putin og den iranske præsident Hassan
Rouhani snart ville afholde et trilateralt topmøde om Syrien, for at følge op på
det topmøde, der blev afholdt i Sotji, Rusland, i sidste uge. De tre lande er

garanter for »Astana-processen«, for fred i Syrien.
Foto: Medlemmer af den russiske delegation, under ledelse af Vladimir Putin
(midten), mødes med den tyrkiske delegation i Ankara, Tyrkiet, 11. december,
2017.

Ruslands udenrigsminister Lavrov
advarer Trump om,
at Iran må inkluderes for at opnå
fred i Syrien
23. maj, 2017 – På et spørgsmål om præsident Donald Trumps bemærkninger om Iran,
mens han var i Mellemøsten, svarede den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov,
iflg. en rapport fra TASS-telegramtjeneste:
»At takle ethvert problem, inklusive dem, vi ser i Mellemøsten og Nordafrika,
vil kun være muligt på en inkluderende basis. Det indebærer behovet for, at alle
etniske, religiøse og politiske kræfter i ethvert berørt land, det være sig
Syrien, Irak, Yemen eller Libyen, deltager i hvert enkelt tilfælde.
Det gælder også for behovet for involvering fra alle eksterne aktører, der på
den ene eller anden måde influerer på situationen på stedet. Dette refererer i
fuldt mål også til Iran og til, hvad der må gøres for at afgøre krisen i Syrien.
Den Internationale Syriske Støttegruppe (ISSG) fokuserer præcist på princippet
om inklusion, princippet om at involvere alle eksterne aktører, og Iran er
kernen i denne gruppe … Astana-processen er også baseret på princippet om
inklusion, i betragtning af, at Rusland, Tyrkiet og Iran har skabt et initiativ
med en direkte intern syrisk dialog med deltagelse af regeringen og den
bevæbnede opposition.
I denne trio agerer Tyrkiet også som repræsentant for visse arabiske stater i
den Persiske Golf, inklusive Saudi-Arabien og Qatar. Ministrene fra disse lande
bekræftede under deres besøg i Moskva, at Tyrkiet også repræsenterer deres
holdning ved Astana-begivenheden. Det faktum, at Astana-formatet og beslutningen
om våbenstilstanden, der blev opnået sidste år, garanteret af Rusland, Tyrkiet

og Iran, blev vedtaget i FN’s Sikkerhedsråd, demonstrerer ganske levende det
internationale samfunds holdning til denne situation«, sagde Lavrov.
Foto: Udenrigsministrene Zarif, Lavrov og Cavasoglu, fra hhv. Iran, Rusland og
Tyrkiet, under en fælles pressekonference i Moskva den 20. december, 2016.

Virkningen af Bælt & Vej Forum:
Lyndon LaRouche:
»En vidunderlig ændring i historien«
Leder fra LaRouche PAC, 15. maj, 2017 – I dag sluttede »Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde« i Beijing, efter to dage med overvejelser og med
repræsentation fra 130 nationer, i en proces, som værten, præsident Xi Jinping,
beskrev som at arbejde sammen for en »fælles fremtid for menneskeheden«. Et
fælles kommunike blev udstedt her til eftermiddag, efter Ledernes
Rundbordssamtale ved Bælt & Vej Forum, hvor 29 statsoverhoveder deltog.
Præsident Xi, såvel som også præsident Putin, æresgæsten, holdt bagefter en
pressekonference. Xi meddelte, at det andet internationale forum bliver i 2019 i
Kina.
»Dette er en vidunderlig ændring i historien«,
erklærede Lyndon LaRouche om konferencen. Han sagde, at
»Kina gør et godt stykke arbejde. Kina stiller sig selv i front for dynamikken
for verdens udvikling.«
Han sagde, at
»vi er parat til at satse på den totale sejr i USA og andre steder«. Lad være
med at »forklare« det. »Acceptér processen og aktualisér potentialet. Få hele
verden indkapslet i denne proces. Kampen går ud på at arbejde på dens
virkeliggørelse.«
Lyndon LaRouches hustru, Helga Zepp-LaRouche, befinder sig lige midt i
handlingens centrum i Beijing. Dette kommer efter årtiers lederskab fra
LaRouche-parret, for netop denne form for mobilisering for verdensomspændende

udvikling. Siden 1990’erne og Helga Zepp-LaRouches første deltagelse i en
international konference i Kina, hvor hun opfordrede til en »Eurasisk Landbro«,
er hun i Kina blevet vidt kendt som ’Silkevejsladyen’.
Repræsenterende Schiller Instituttet, som hun stiftede og er præsident for,
talte Helga Zepp-LaRouche søndag, den 14. maj, på konferencens første dag, på
panelet, »Bælt & Vej for fremme af en stærk, afbalanceret, inkluderende og
bæredygtig, global økonomi«. Hun sagde:
»Bælt & Vej-initiativet har det indlysende potentiale til hurtigt at blive til
en Verdenslandbro, der forbinder alle kontinenter gennem infrastruktur, såsom
tunneller og broer, og som forstærkes gennem den Maritime Silkevej. Som sådan
repræsenterer initiativet en ny form for globalisering, der ikke bestemmes af
kriteriet for profitmaksimering for finanssektoren, men derimod af kriteriet for
den harmoniske udvikling af alle deltagende lande på basis af win-winsamarbejde.
Det er derfor vigtigt, at man ikke ser på Bælt & Vej-initiativet ud fra en
bogholders synspunkt, som fremskriver sit statistiske cost-benefit-synspunkt ind
i fremtiden, men at vi derimod tænker på det som en vision om et fællesskab for
en fælles fremtid. Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal være om 10, 100
eller endda 1000 år? Er det ikke menneskehedens naturlige skæbne, som den hidtil
eneste kendte, kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge landbyer på
Månen, udvikle en dybere forståelse af de billioner af galakser i vort univers,
løse spørgsmålet om sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse
spørgsmålet om sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer gennem
udvikling af termonuklear fusionskraft? Ved at fokusere på menneskehedens fælles
mål, vil vi blive i stand til at overvinde geopolitik og etablere et højere
fornuftsgrundlag, til fordel for alle.«
Helga Zepp-LaRouche adresserede især spørgsmålet om USA’s rolle – USA’s
delegation i Beijing blev ledet af en særlig rådgiver til præsident Trump. Med
en fremstilling af det mest positive, ’store billede’, forklarede Zepp-LaRouche:
»Når man ser på et verdenskort, så er USA ikke kun et land, der er omgivet af to
oceaner og to naboer, men at det kan blive en central del af en
infrastrukturkorridor, der, via Central- og Sydamerika, forbinder Ibero-Amerika
med det eurasiske transportsystem, via en tunnel under Beringstrædet … «
Som det kunne forudsiges, så er geopolitik-flokken, med centrum i London, ved at
få et anfald. Londons The Economist kørte i dag en strøm af modvægt, med
overskriften, »”The Economist explains, “What Is China’s Belt and Road

Initiative?” (The Economist forklarer: Hvad er Bælt & Vej-initiativet?) De
skriver, at forretningsfolk i Centralasien kalder det for »En vej, en fælde«,
fordi B&V-projekter er upålidelige. Og »Bælt & Vej Forum har en uheldig
forkortelse, opkast (BARF)«, osv.
Men tilbage i virkeligheden markerer Bælt & Vej Forum ikke alene udviklingen af
et potentielt verdensøkonomisk og videnskabeligt lift-off, men der er også en
proces i gang med overvejelser over spørgsmål om nuværende lidelse og mulig
generel krig. Præsident Trumps udsending til Beijing, Matthew Pottinger, er nu i
Sydkorea til konsultationer om spørgsmål i regionen. Med hensyn til Syrien, hvor
fredsforhandlinger, under navnet »Genève 6«, begynder i morgen, er flere møder
planlagt til denne uge med mellemøstlige ledere, der mødtes i Beijing med både
Xi og Putin. I Washington, D.C., vil den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan
mødes med præsident Trump den 16. maj. Den 17. maj vil den italienske
premierminister Paolo Gentiloni mødes med præsident Putin i Sotji. Den græske
premierminister Alexis Tsipras mødtes ligeledes med Xi og Putin i Beijing, og
også med den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov.
I dag opsummerede Helga Zepp-LaRouche det store potentiale – vores store
udfordring – ved at beskrive åbningen af Bælt & Vej Forum den 14. maj:
»I går var et fantastisk, historisk øjeblik!«
Hun talte på China Global Television Network’s program, »Dialog med Yang Rui«,
udsendt live, prime time.
Hun udbrød: »Vi befinder os i et faseskifte for menneskeheden!«
Foto: Slutscene fra Aftengallashow på forummet, med en smuk præsentation af
kinesisk kultur. Videoen kan ses her.

Bælt & Vej Forum:
Kinas præsident Xi Jinpings
åbningstale.

Taler af: Ruslands præsident Putin;
Tyrkiets præsident Erdogan;
FN’s generalsekretær Antonio
Guterres.
Video m/ engelsk voice over

Målet for fredsforhandlinger i
Astana: Syrien bør tilhøre syrere
22. jan., 2017 – På tærsklen til fredsforhandlingerne i Astana, Kasakhstan, den
23. januar, rapporterer Sputnik i sin tyrkiske udgave, at »Tyrkiets primære mål
er at sikre fred i Syrien og landets territoriale integritet«, med et citat af
medlem af udenrigsudvalget og parlamentet, Hasan Basri Kurt fra det regerende
Lov og Udviklingsparti, AKP. Krigen har varet i fem år, sagde Kurt, og »Mødet i
Astana er det vitale initiativ fra Rusland og Tyrkiet, der har til formål at
opnå fred og stabilitet i Syrien. Hele verden behandler dette initiativ med
respekt og følger ængsteligt med i udviklingerne.«
Kurt sagde, at Tyrkiets mål er at inddrage mange flere deltagere i
fredsforhandlingerne om Syrien, og at forhandlingerne i Astana vil blive endnu
et skridt fremad. »Det er værd at understrege, at landene i området var ivrige
efter at udtale deres initiativer for forhandlingerne, ulig i Genève. Det er
højst usandsynligt, at dette vil blive det eneste og endegyldige møde. Vi håber
imidlertid, at deltagerne i forhandlingerne vil kunne aftale en fortsat
opretholdelse af våbenhvilen og en genoprettelse af fred i landet.«
Dr. Celalettin Yavuz, en tidligere udenrigspolitisk rådgiver til lederen af
Partiet National Bevægelse (MHP), fortalte Sputnik om den syriske oppositions
mål. Han sagde, at én idé, der må diskuteres i Astana, vil være at bringe de
forenede oppositionsgrupper sammen med regeringshæren om at bekæmpe
terroristgrupper i Syrien. »Den syriske regerings bevæbnede styrker er fortsat
den største magt i landet, der kan samle de forskellige grupper, som opererer i
landet.«

Han sagde, »Det vigtigste formål for forhandlingerne i Astana er at enes om
russiske og tyrkiske officerers deltagelse i den fortsatte kamp mod
jihadisterne.« Han sagde, at Damaskus bør være øverstkommanderende over
operationerne mod Daesh (Islamisk Stat).
Foto: Tre hovedaktører i fredsforhandlingerne i Astana: Udenrigsministrene
Sergei Lavrov, Rusland (midten), Mevlut Cavasoglu, Tyrkiet (højre) og Mohammad
Javad Zarif, Iran forlader en pressekonference i Moskva, Rusland, 20. december,
2016.

Obama går ned i flammer
– Vedtag Glass Steagall nu!
4. januar, 2017 – Både i USA og hele verden bliver Obama latterliggjort og
fordømt for sit massemyrderi, sine krigsforbrydelser, sine løgne og sine
hektiske (men mislykkede) bestræbelser på at fremkalde »fabrikeret hysteri«
vendt mod Rusland. Stort set ingen, udover de løgnagtige massemedier og de mest
hæmningsløse neokonservative omkring Obama og Hillary Clinton, tror et ord af
det.
Tirsdag aften blev et interview med WikiLeaks’ Julian Assange sendt på Fox News,
hvor Assange igen fremhævede, at de omtalte e-mails fra den Demokratiske
Nationalkomite og Hillary Clintons kampagneleder John Podesta ikke kom fra
Rusland, som Obama og hans »efterretningsteam« har hævdet, og heller ikke fra
nogen statslig aktør. Assange tilføjede, at WikiLeaks, i de ti år, det har
eksisteret, aldrig har afsløret sine kilder, og heller ikke vil gøre det nu, men
også, at det aldrig har taget fejl, eller blot er blevet beskyldt for at tage
fejl. Som mange efterretningseksperter har vist, så findes der intet bevis,
eller blot troværdigt bevismateriale, for, at Rusland havde noget som helst at
gøre med at skaffe og lække disse e-mails.
Men, sandheden bekymrer ikke den døende race af aktiver for Det britiske
Imperium. CIA-chef John Brennan, der er mest kendt for sine ugentlige møder med
Obama for at kortlægge ugens liste over dronedrab, optrådte tirsdag på PBS for
at himle op om, at de informationer, der viser, at Rusland havde grebet ind i
valget, var absolut sande, men at han endnu ikke kunne afsløre denne
information. Forespurgt om CIA’s »stensikre« bevis (som daværende CIA-direktør
George Tenet dengang sagde) for, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben,

svarede Brennan, at det var noget, der fandt sted »for flere lysår siden«, og at
CIA nu kun fortæller sandheden.
I Tyrkiet udstedte den tyrkiske premierminister Yilderim en erklæring, der
sagde, at, selv om Obama hævder, at han bekæmper terrorisme, så har han i
realiteten »sendt våben til terroristorganisationer … Det er kun Tyrkiet, der
bekæmper Daesh (ISIS).
USA og andre gør ingenting … Det, vi forventer af den nye administration, er, at
den sætter en stopper for denne skændsel.« Tyrkiske ledere stiller alvorlige
spørgsmålstegn ved, at USA’s luftvåben fortsat skal have lov at bruge Incirlik
Flyvebasen, eftersom de nægter at hjælpe tyrkiske og russiske styrker med at
bekæmpe Daesch (ISIS) i Syrien.
Men, at sprænge Obamas krigsplaner vil i det lange løb ikke betyde stort, hvis
disintegrationen af hele det vestlige finanssystem ikke standses og vendes
omkring, hvilket kun er muligt gennem den omgående genindførelse af GlassSteagall. Den nye Kongres åbnede i denne uge, med flere ledende Demokrater, der
udtrykte, at de har i sinde at arbejde sammen med Trump omkring spørgsmål af
gensidig interesse, og de nævnte især store investeringer i infrastruktur og en
revision af den katastrofale frihandelsaftale NAFTA. Dette er nyttige og vigtige
forholdsregler, men uden Glass-Steagall, der lukker de ulovlige spillebuler,
centreret omkring Wall Street, vil intet andet kunne lade sig gøre i takt med,
at den fremstormende implosion af det transatlantiske finansimperium vil feje
alle andre bestræbelser på at genrejse økonomien væk. Kun gennem Glass-Steagall
kan vi sætte scenen for et kreditsystem i Hamiltons tradition, og som kan
dirigere kredit til genopbygning og til fremskridt i forskning på videnskabens
fremskudte grænser.
Aktivister fra LaRouchePAC var tirsdag til stede på Capitol Hill, hvor de mødtes
med mange nye og tilbagevendende senatorer og medlemmer af Repræsentanternes
Hus. De fik at vide, at Glass/Steagall-lovforslagene fra sidste
Kongresforsamling vil blive genintroduceret i den nye Kongres inden for få dage.
Men Demokraterne har hidtil forsømt at gribe til handlinger, der ville få Trump
til at gøre det, han sagde, han ville gøre, under valgkampagnen – nemlig at
støtte Glass-Steagall. Ved omgående at gennemtvinge spørgsmålet – før vi rammes
af et nyt finanssammenbrud – kan, og må, et tværpolitisk flertal genoprette
fornuft i nationen og genoplive regering af folket, ved folket og for folket –
og ikke af Wall Street, ved Wall Street og for Wall Street. Det var netop en
sådan erkendelse af denne degradering af nationens borgere på vegne af Wall
Street, der forårsagede det solide nederlag for Obama/Hillary-kampagnen i 2016.

En koalition af Demokrater fra det nordøstlige Ohio, der har afholdt møder med
repræsentanter for LaRouchePAC, har udstedt en stærk erklæring til nyvalgte
præsident Trump om at inkludere et krav om Glass-Steagall i sin Tale til
Nationen.
Onsdag, den 11. januar, bliver en LaRouchePAC »Aktionsdag« på Capitol Hill for
at levere det nødvendige »opløftende« spark bagi til de tøvende og/eller feje
kongresmedlemmer om at handle nu.

USA’s nye Kongres åbner i dag, med et
land, der forfølges af sandheden
Leder fra LaRouchePAC, 3. januar, 2017 – USA’s 115. Kongres tages i dag i ed i
en tid, hvor den sandhed bliver mere og mere åbenlys for ethvert blot nogenlunde
menneskeligt væsen, at der må komme et skifte i USA’s politik, bort fra
økonomisk kollaps, krig og løgne. Hold af LaRouchePAC-aktivister var på stedet
for at modtage kongresmedlemmerne med detaljerne for denne bydende nødvendige
proces i form af en handleplan – genindfør Glass/Steagall-loven og sæt USA på en
kurs for produktivitet gennem et nyt kreditsystem, og forny det forpligtende
engagement over for videnskab og økonomisk udvikling.
Ydermere er sandhedens lys i færd med at brænde huller i Obama-administrationens
aktuelle, store favoritløgn, nemlig, at det dæmoniske Rusland er i færd med at
’hacke’ Amerika i stumper og stykker. For det første måtte Washington Post i dag
bide i det sure æble og trække sin påstand tilbage, som avisen fremkom med i
sidste uge, om, at Rusland havde hacket et elektricitetsselskab i New England,
med mulige blackouts til følge. WP’s forsideartikel i dag lyder, »El-selskab i
Vermont har tilsyneladende ikke været udsat for russisk hacking«. WP havde
urigtigt rapporteret, at selve værket var blevet hacket; at den skadelige
software (malware) kunne forbindes til Rusland; og at der var fare for et
blackout på værket – Burlington Electric. Intet af dette var sandt.
Man bør huske på, at dette er den samme Washington Post, der, sammen med New
York Times, oprindeligt fremkom med den påstand, at Rusland hackede den
Demokratiske Nationalkomites computere og opsnappede e-mails fra John Podesta,
Hillary Clintons kampagneleder, og med disse e-mails, der senere blev
offentliggjort af WikiLeaks og således på ulovlig vis greb ind i valgresultatet
(til Trumps fordel).

I denne sammenhæng udtalte WikiLeaks’ grundlægger og redaktør, Julian Assange,
sig offentligt imod denne påstand og sagde, at han er 1000 % sikker på, at
Rusland ikke leverede hackede e-mails til WikiLeaks. »Vi kan sige, og har sagt,
gentagne gange i løbet af de seneste to måneder, at vores kilde ikke er den
russiske regering, og ikke er et nationalt parti.« Dette, og mere, sagde Assange
i et eksklusivt interview i sidste uge med Sean Hannity fra Fox News, der vil
blive udsendt i sin fulde udstrækning (første del) kl. 22 den 3. januar. Dette
er første gang nogensinde, at Assange giver et interview til en Tv-kanal, og
hans foreløbige kommentarer får allerede stor opmærksomhed internationalt og
skaber ravage for Obama-flokken, inklusive for det Republikanske Partis
russofober.
Disse afsløringer understreger den pointe, Lyndon LaRouche for nylig kom med, om
Obama-præsidentskabets sidste dage: »Husk, hvem, der står bag Obama.« Han
refererer til det døende, britiske City of London/Wall Street slæng. Men,
tilføjer han, i takt med, at deres system udånder – og så længe der ikke
gennemtvinges et skift i politikken for at udslukke det – så er de farlige og i
stand til at udføre grusomheder.
I Sydvestasien skal man se hen til dette netværk i forbindelse med de ansvarlige
for massenedskydningen i Istanbul nytårsaften. De tyrkiske myndigheders og
samarbejdende, asiatiske regeringers efterforskning er stadig i gang og holdes
hemmelig, men LaRouche bemærkede: Led efter de britisk-tjetjenske netværks hånd
i denne grusomme handling. Ud over visse empiriske ’signatur-fakta’, der er
knyttet til hændelsen, er der den grelle realitet med en sådan handlings onde
formål – at forsøge at sabotere det igangværende tyrkisk-russisk-iranske
samarbejde om en syrisk våbenhvile, forhandlinger i Kasakhstan i næste uge og en
politisk løsning. Den tyrkiske vicepremierminister, Numann Kurtulmus, bekræftede
imidlertid i dag, at Tyrkiets forpligtelse forbliver resolut.
Samme dag som massenedskydningsforbrydelsen fandt sted i Sydvestasien –
hjemstedet for Det gamle, britiske Imperiums »Store Spil«, med alle dets årtier
med blodsudgydelser – holdt den kinesiske præsident Xi Jinping i Østasien sin
årlige nytårstale, hvor han specifikt udtalte den sandhed, at menneskeheden kan
handle på en måde, hvor der er fred i verden. Efter en gennemgang af Kinas
præstationer i 2016, især inden for rumforskning, Bælt-og-Vej og præstationen
med at løfte 10 millioner borgere ud af fattigdom, sluttede Xi:
»Det kinesiske folk har altid troet på, at verden er et fællesskab. Vi kinesere
aspirerer ikke kun til et godt liv for os selv, men vi håber også, at mennesker
i andre dele af verden har et anstændigt liv. I øjeblikket plages mennesker i
visse lande og områder stadig af krige og uroligheder; mange lider under

sygdomme og katastrofer. Vi håber inderligt, at det internationale samfund vil
gøre en fælles indsats, arbejde i den overbevisning, at menneskeheden har en
fælles skæbne som et fællesskab og bygge vores planet op til at være et mere
fredeligt og fremgangsrigt sted at leve.«
Foto: LaRouchePAC-aktivister foran Capitol uddeler materiale under banner for
'Genindfør Glass-Steagall'. Foto fra 2014.
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Endnu et terrorangreb rammer Istanbul
Søndag, 1. januar, 2017 – Omkring kl. 1:15 Istanbul-tid (23:15, 31. dec., UTC)
gik en attentatmand ind i en fashionabel natklub, der ligger ved Bosporus i
Istanbul, og åbnede ild med automatvåben mod et nytårsselskab og dræbte 39
mennesker og sårede 69 andre. De våben, han brugte, skal have været Kalasjnikovgeværer, iflg. avisen Hurriyet. De tyrkiske myndigheder havde sendt henved
25.000 politibetjente på vagt i Istanbul i en forventning om, at der kunne finde
et terrorangreb sted et sted i byen, men kunne ikke forhindre dette angreb. Et
af de første ofre var faktisk en politibetjent uden for klubben. Den tyrkiske
indenrigsminister Suleyman Soylu har meddelt, at 24 af de 35 dødsofre, der
foreløbigt er blevet identificeret, var udlændinge, inkl. jordanske, belgiske,
saudiske, marokkanske, libanesiske og libyske borgere, såvel som også en 19-årig
israelsk kvinde.
Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan sagde i en udtalelse om angrebet, at
det havde til hensigt at skabe kaos i Tyrkiet. »De, der angriber freden i vores

nation, og deres skakbrikker, arbejder på at destabilisere vort land og udløse
kaos ved at demoralisere vort folk gennem deres afskyelige angreb, der også har
civile som mål«, sagde han. »Vi vil som nation imidlertid aldrig tillade sådanne
beskidte spil og vil yderligere forenes og bevare roen.«
»Vi er klar over, at disse angreb, der udføres af diverse terrororganisationer
imod vort land, ikke er uafhængige af begivenheder, der finder sted i vores
region«, fortsatte han. »Vi er fast besluttet på at udrydde trusler og angreb
imod vort land, samt deres ophavsmænd.«
Ifølge rapporter flygtede morderen og er nu genstand for en massiv menneskejagt.
Ingen har taget ansvaret for handlingen, men ISIS er under mistanke. »Der er
fremkommet nogle detaljer, men myndighederne arbejder hen imod et konkret
resultat«, sagde den tyrkiske premierminister Binali Yilderim til reportere, da
han blev spurgt, hvem, der kunne stå bag angrebet, rapporterer Reuters.
»Politiet og sikkerhedsfolk vil offentliggøre informationer i takt med, at de
bliver tilgængelige under efterforskningen«, sagde han.
Avisen Hurriyet forbinder i sin analyse indirekte angrebet til begivenheder i
regionen. Bortset fra spørgsmålet om det direkte ansvar, er der imidlertid også
spørgsmålet om fiaskoer på vegne af militær og efterretningsvæsen, især i
kølvandet på udrensningen af Gulenister (tilhængere af Fethullah Gülen, -red.)
af sikkerhedstjenesterne og militæret, i kølvandet på det fejlslagne kupforsøg
den 15. juli. »Nogle af dem, der har erstattet gulenisterne, er novicer,
’sovende’ agenter i forklædning (som man har mistanke om mht. den politibetjent,
der myrdede den russiske ambassadør til Ankara den 19. dec.), eller også
medlemmer af den berygtede ’undergrundsstat’, før den blev overgivet til
gulenisterne under AK Partiets regering«, bemærker Hurriyet.
Foto: Tyrkisk uropatrulje holder vagt efter terrorangrebet i den fashionable
natklub.

Rusland og Tyrkiet opfordrer USA til
at deltage i fredsprocessen i Syrien
31. dec., 2016 – Med en våbenhvile, der generelt stadig holder, er både Moskva
og Ankara positivt indstillet over for ideen om, at USA deltager i
fredsprocessen i Syrien ved mødet i Astana, Kasakhstan – der skal finde sted

efter 20. januar. »Ja, vi forventer, at Trump-administrationen, efter sin
tiltrædelse den 20. januar, vil blive en vigtig deltager«, sagde den russiske
ambassadør til FN, Vitaly Churkin, i går. Tyrkiet ser også frem til amerikansk
deltagelse. »Vi hilser den (mulige) amerikanske deltagelse i mødet i Astana
velkommen«, sagde den tyrkiske udenrigsminister Mevlüt Çavuşoğlu til Al Arabiya
Tv i går. Astana-mødet er nu fastsat til den 23. januar. En højtplaceret tyrkisk
regeringsperson sagde til Hurriyet, at tyrkiske og russiske embedsfolk vil mødes
enten den 8. eller 9. januar for at drøfte udviklingerne i marken og forberede
sig til Astana-processen.
Med hensyn til andre mulige deltagere beskrev Churkin Iran som en »beredvillig
deltager« og Egypten som et land, »der kan deltage i processen med at forberede
mødet i Astana.« Han nævnte også Saudi-Arabien (over hvilken iranerne er
temmelig stærkt uenige), Kuwait og Qatar som »meget vigtige medspillere«, der
også kunne deltage.
Ifølge TASS talte udenrigsministrene Sergei Lavrov og Çavuşoğlu i går sammen i
telefon, og de understregede betydningen af, at alle sider tilslutter sig
aftalen om våbenstilstand. »De påpegede betydningen af, at alle
oppositionsgrupper overholder standsningen af fjendtligheder og forholder sig
konstruktive i lyset af det forestående møde i Astana«, sagde det Russiske
Udenrigsministerium.
En højtplaceret, tyrkisk embedsmand sagde til Hurriyet her til morgen, at
Tyrkiet og Rusland vil etablere fælles overvågningscentre på Eskisehir
Hovedflyvebasen i Tyrkiet og Hmeimin Flyvebasen i Syrien for at følge
implementeringen af våbenstilstanden på tæt hold. »Vi, Ankara og Moskva, vil
sammen følge processen med våbenstilstanden. Vi har allerede i den seneste måned
arbejdet meget tæt sammen. Vi vil overvåge fra Eskisehir-basen, og de vil fra
deres Hmeimim-base. Men vore landstyrker vil også følge med i udviklingerne og
informere begge vore overvågningscentre«, sagde embedsmanden. Dagen før havde
Çavuşoğlu, i et interview med Hurriyet, bekræftet oprettelsen af de fælles
overvågningscentre, og at en hotline ville blive oprettet mellem dem for at
koordinere processen med våbenstilstanden og undersøge enhver potentiel
overtrædelse.
Foto: Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavuşoğlu, til Al Arabiya Tv: »Vi
hilser den (mulige) amerikanske deltagelse i mødet i Astana velkommen«

Tyrkiet og Rusland enige om aftale
for syrisk våbenhvile
28. dec., 2016 – Anadolu nyhedsagentur, den tyrkiske regerings pressetjeneste,
rapporterer, at Rusland og Tyrkiet er blevet enige om en våbenhvile i Syrien,
mellem syriske regeringsstyrker og oppositionsstyrker, og som kunne træde i
kraft ved midnat, den 29. december. Våbenhvilen gælder ikke for
terroristorganisationer og er inden for rammerne af FN’s Sikkerhedsråds
resolution 2254. Våbenhvilen vil bane vej for forhandlinger om en politisk
afgørelse af konflikten, forhandlinger, der skal finde sted i Kasakhstans
hovedstad, Astana, hvor Moskva og Ankara vil stå som garanter for afgørelsen.
TASS rapporterer, at Quadri Jamil, leder af Folkefronten for Forandring og
Befrielse, og repræsentanter for »Moskva-gruppen« af den syriske opposition,
tidligere sagde til TASS, at Astana-forhandlingerne mellem Damaskus og
oppositionen vil finde sted i sidste halvdel af januar.
Forespurgt, om han kunne bekræfte Anadolus rapport om våbenhvilen, sagde Kremls
talsmand, Dmitry Peskov, til reportere, »Jeg kan ikke besvare dette spørgsmål
nu, jeg har ikke tilstrækkelig information«, rapporterer TASS i en separat
dækning. Han bekræftede imidlertid, at »der foregår konstant kontakt med de
tyrkiske kolleger for at drøfte forskellige former for en mulig dialog, der er
planlagt til at finde sted i Astana. Dette foregår alt sammen i overensstemmelse
med en søgen efter en politisk afgørelse i Syrien.«
Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, gik imidlertid senere videre
med at bekræfte, at en aftale er nært forestående.
»Vi arbejder stadig på det. Det kunne blive effektueret hvad øjeblik, det skal
være. Det handler om at udvide våbenhvilen. Vi arbejder også på en forhandlet,
politisk løsning«, sagde han.
Aftalen er blevet forelagt både den syriske regering og oppositionsgrupperne og
kunne træde i kraft snarest. Cavusoglu indikerede også, at diskussioner stadig
foregår mht., hvem, der skal deltage i Astana-forhandlingerne, selv om han
udelukkede deltagelse af PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, et kurdisk syrisk
politisk parti).
Foto: I sidste uge mødtes den russiske udenrigsminister Lavrov (2. til venstre)
med den tyrkiske udenrigsminister Cavasoglu (2. til højre) og den iranske

udenrigsminister Zarif (højre) i Moskva for at drøfte krisen i Syrien. Onsdag
meddelte tyrkiske statsmedier, at en våbenhvileaftale var opnået mellem Rusland
og Tyrkiet, der støtter modstridende sider i konflikten.
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Præsident Putin: Mordet på russisk
ambassadør
vil ikke drive en kile ind mellem
Rusland og Tyrkiet
20. dec., 2016 – Mordet på Ruslands ambassadør til Tyrkiet Andrej Karlov var
ikke en terrorhandling fra Islamisk Stats side, men derimod en provokation, der
havde til hensigt at drive en kile ind mellem Rusland og Tyrkiet, har den
russiske præsident Putin gjort det klart i en offentlig erklæring. Drabsmanden
var tyrkisk politibetjent, der ikke var i tjeneste, og som synes at have været
en del af det samme netværk, der lancerede det fejlslagne militærkup den 15.
juli, der i sig selv var rettet imod de russisk-tyrkiske relationer.
Provokationen vil med sikkerhed få den modsatte effekt med at bringe Rusland og
Tyrkiet endnu tættere.
»Det omtalte angreb er afgjort en provokation på et tidspunkt, hvor Tyrkiet og

Rusland har besluttet at styrke deres relationer yderligere og søge en løsning
på det syriske spørgsmål. Vi vil undersøge den skjulte side af hændelsen sammen
med Tyrkiet. Vi er i en telefonsamtale i går nået frem til konsensus om dette
spørgsmål med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Vi må opklare, hvem,
der virkelig er ansvarlig for dette«, sagde præsident Putin. Putin sagde også,
at ambassadøren vil blive æret med statens medalje.
Efter Putins ordrer har Rusland allerede sendt en 18-mand stor delegation,
bestående af sikkerhedsfolk, anklagere og obduktionseksperter, af sted til
Ankara for at undersøge drabet på Karlov og hente hans lig hjem til Moskva. De
vil ankomme her til eftermiddag.
»Gruppen vil operere i Tyrkiet som del af en efterforskning af mordet på den
russiske ambassadør Andrej Karlov. Denne aftale er blevet indgået under en
tidligere telefonsamtale mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den
tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan«, sagde talsmand for Kreml, Dmitry
Peskov, til reportere, iflg. Sputnik nyhedstjenesten.
Ved mødet mellem de russiske, tyrkiske og iranske udenrigsministre i Moskva,
udtalte den tyrkiske udenrigsminister Mevlut Cavasoglu, »Jeg forbander angrebet
mod jeres udsending, såvel som vores ven, ambassadør Karlov. Vi må afsløre,
hvem, der egentlig står bag dette afskyelige angreb. Vi vil opnå det i
samarbejde. Det tyrkiske folk er også ligeså ked af det, som Rusland og det
russiske folk. Vore bilaterale relationer vil ikke blive påvirket af angrebet,
der havde til formål at forværre de russisk-tyrkiske bånd. Vi vil navngive gaden
med den russiske ambassade efter Andrej Karlov. Hans navn vil leve, både i
Ankara og i vore hjerter.«
Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov sagde, »Vi takker virkelig Tyrkiet
for deres respons til angrebet. Mordet vil blive grundigt efterforsket.« Han
modsagde også dem, der hævder, at mordet blev begået som hævn for Ruslands rolle
i Syrien.
»Dette er en provokerende, kontrær og uacceptabel tankegang; disse mennesker
forsøger at beskytte terrorister og stoppe kampen mod dem. Bestræbelserne på at
få verden til at tro, at støtten til den legitime, syriske regering kun forøger
terrortruslen, er absolut uacceptable. Hvis arrangørerne af dette terrorangreb
havde til hensigt at forpurre kampen mod terrorisme og især vores møde (mellem
de russiske, iranske og tyrkiske udenrigsministre), så er det mislykkedes dem,
og vil fortsat mislykkes dem«, sagde Lavrov.
»Dette er til fordel for dem, der ønsker at drive en kile ind mellem Rusland og

Tyrkiet, hindre normaliseringen af relationerne mellem Rusland og Tyrkiet, både
de bilaterale relationer og ligeledes normaliseringen af de bånd, der gør det
muligt at fremme og forene bestræbelserne for den politiske afgørelse for
Syrien«, sagde Kremls talsmand Dmitry Peskov iflg. TASS og understregede, at den
tyrkiske og russiske præsident har aftalt at foretage en fælles efterforskning.
»Lad os være tålmodige, specialisterne vil gøre deres arbejde«, sagde Peskov.
Den russiske, højtplacerede senator, Frantz Klintsevich, viceformand for det
Føderale Forsvarsråd og Sikkerhedskommissionen, gav NATO skylden for mordet.
»Det er højst sandsynligt, at repræsentanter for udenlandske, hemmelige NATOefterretningstjenester står bag. Det, der er sket, er en sand provokation, en
udfordring. Det er en udfordring mod Rusland«, sagde Klintesevich.
Lederen af Ruslands Liberale Demokratiske Parti, Vladimir Zhirinovsky, sagde, at
mordet var »en operation under falsk flag, udført af Vesten«.
Foto: Den tyrkiske præsident Erdogan talte i telefon med den russiske præsident
Putin for at give ham detaljerne omkring mordet på den russiske ambassadør
Karlov i Ankara.

Hvem er den virkelige dræber, der
truer med krig?
Leder fra LaRouchePAC, 20. december, 2016 – En dyster rapport, der pludselig er
publiceret af NBC News, gør gældende, at afgående præsident Barack Obama brugte
den »røde telefon« i begyndelsen af oktober, for direkte at true med et
militærangreb mod Rusland pga. angivelig e-mail »hacking« og forsøg på at
indvirke på det amerikanske valg. Obamas efterfølgende erklæring den 15. dec.,
hvor han forbeholder sig ret til at »angribe på et tidspunkt og et sted efter
vores valg«, er blevet efterfulgt at mordet på en diplomat, der var afgørende
for Ruslands indsats for, sammen med Tyrkiet, at afslutte den syriske
borgerkrig. En Obama på ferie har forholdt sig tavs som graven mht. mordet på
den russiske ambassadør i Ankara. Dette er både det mest åbenlyse af Obamas
mange forsøg i årenes løb på at true både Rusland og Kina; og det farligste. Der
var et kupforsøg i Tyrkiet i juli, i hvilket mindst nære pårørende og tidligere
kolleger til denne drabsmand var involveret. Både Rusland og Tyrkiet skønner, at

også NATO var involveret.
Drabsmandens hensigt var at skabe en splittelse mellem Rusland og Tyrkiet
omkring deres rammeaftale om Syrien. Det slog fejl.
De førende transatlantiske nationer og deres Golfstat-allierede – der alle
konfronteres med økonomisk stagnation og trussel om endnu et finansielt
sammenbrud – tager i grotesk grad fejl af Kina, Indien, Rusland og det nye,
økonomiske paradigme med hastigt økonomisk og videnskabeligt fremskridt omkring
dem.
En pompøs jordansk prins, der nu er FN’s højkommissær for menneskerettigheder
(den aktuelle menneskerettighedskommission præsideres af Saudi-Arabien!) har
krævet, at den filippinske præsident Rodrigo Duterte stilles for retten for
mord, pga. af sin krig mod narkotika.
Det er Obama, hvis drab kræver denne handling. I årevis har Obama udvalgt mange
tusinde mennesker, der skulle dræbes af droner, så mange som 200 mennesker i et
enkelt angreb, som det skete i Somalia i august. Hans invasion af Libyen, hans
bevæbning af Saudi-Arabien til krig mod Yemen, hans bevæbning af jihadister og
sluttelig terrorister i Syrien, har kostet titusinder af mennesker livet –
inklusive et statsoverhoved og en amerikansk ambassadør.
Obamas egen politik for narkotiske stoffer i USA er – i det mindste gennem
manglende handling og gennem legalisering – blevet forfærdelig dødbringende, med
en dødsrate pga. overdosis, der er tredoblet til over 50.000 dødsfald om året i
løbet af nogle få år under hans præsidentskab.
Hans handlinger nu, hvor han truer Rusland og Kina direkte, varsler om
massedrab.
»Obama«, som Lyndon LaRouche udtrykte det den 15. dec., da præsidenten truede
med at »handle«, og igen i dag, »har været en dræber som præsident. Hillary
Clinton gik med på det, det er et faktum. Det er også briterne. Og det er NATO.
De vil slå så mange som muligt ihjel for at få deres vilje. Og for at stoppe
dem, som præsident Putin siger, må man få dem til at betale.«
Og dette myrderi er alt sammen for at standse et nyt, økonomisk paradigme, der
indledningsvis blev kendt som »BRIKS-politikken«, der søger at spænde over
kontinenterne med nye korridorer for transport, elektricitet, kommunikation, nye
byer; for at vende tilbage til videnskabens fremskudte grænser inden for
rumforskning og fusionsteknologi, som vi har opgivet.

Den nye administration må dirigeres til ikke at true med at ødelægge, men
derimod tilslutte sig dette nye paradigme. Dette vil kræve en international
indsats, og en mobilisering af det amerikanske folk.
Foto; En Obama på ferie hr hidtil forholdt sig tavs som graven mht. mordet på
den russiske ambassadør i Ankara.

Den russiske ambassadør til Tyrkiet
myrdet i Ankara
19. dec., 2016 – Ruslands ambassadør til Tyrkiet, Andrej G. Karlov, blev i dag
skudt og dræbt, mens han holdt tale ved et kunstmuseum i Ankara. Efter at være
blevet såret af den enlige pistolmand, blev Karlov bragt til et hospital, hvor
han døde. Tre andre personer blev såret under angrebet.
Den tyrkiske indenrigsminister Süleyman Soylu identificerede senere
angrebsmanden som den 22-årige, tidligere politibetjent ved navn Mevlüt Mert
Altintas. Ifølge nyhedsberetninger hørte man ham råbe »Glem ikke Aleppo! Glem
ikke Syrien! Så længe, vore brødre ikke er trygge, vil I ikke nyde tryghed«. En
hollandsk webside udlagde en videooptagelse af skudepisoden online, hvor man ser
Altintas iført habit, og som iflg. udsagn kom ind på stedet ved at benytte sit
politi-ID. Dernæst skød han Karlov i ryggen, mens ambassadøren talte. RT
rapporterer, at tyrkiske specialstyrker dræbte Altintas efter skudepisoden.
I både Ankara og Moskva bedyrede regeringsfolk, at mordet på Karlov ikke ville
få nogen indvirkning på de tyrkisk-russiske relationer, og at de ansvarlige
ville blive fundet og stillet for retten. Den tyrkiske præsident Recep Tayyip
Erdogan ringede til den russiske præsident Vladimir Putin for at briefe ham om
angrebet, iflg. Erdogans præsidentielle talsmand Ibrahim Kalin. Den tyrkiske
udenrigsminister Mevlüt Çavusoglu var allerede på vej til Moskva for at deltage
i et trepartsmøde om Syrien, sammen med de russiske og iranske udenrigsministre,
hhv. Lavrov og Zarif, da angrebet fandt sted. Han og den russiske
udenrigsminister Sergej Lavrov forventes at holde en fælles pressekonference,
rapporterer Hurriyet.
Det Tyrkiske Udenrigsministeriums erklæring i dag lyder, »Ambassadør Karlov er
en enestående diplomat, der har vundet alle personer inden for statens agtelse
for sine professionelle og personlige kompetencer under sin udøvelse af

succesfuldt arbejde i en meget vanskelig tid i Tyrkiet. Hans minde vil altid
være hos os. Vi vil ikke tillade dette angreb at overskygge det tyrkisk-russiske
venskab.« Karlov havde været ambassadør i Ankara siden juli 2013 og havde
tidligere i sin karriere i udstrakt grad arbejdet i Nordkorea.
Talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium, Maria Zakharova, sagde i dag,
at den russiske regering anser angrebet på Karlov for at være et terrorangreb.
»Terrorisme vil ikke få lov at finde sted, og vi vil gribe til resolutte
handlinger imod det«, rapporterede TASS. »Mindet om den fremragende, russiske
diplomat, manden, der har gjort meget for at imødegå terrorisme, Andrej Karlov,
vil for altid være i vore hjerter.« Hun sagde, at spørgsmålet om angrebet
omgående vil blive rejst i FN’s Sikkerhedsråd.
Angrebet blev ligeledes fordømt i hele verden. Ifølge en kreds af personer, som
TASS citerer, var EU’s udenrigspolitiske chef Federica Mogherini blandt de
første til at kondolere den russiske regering. Andre budskaber kom fra Stephane
Dujarric, talsmand for FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, Storbritanniens
udenrigsminister Boris Johnson, det Syriske Udenrigsministerium, NATO’s
generalsekretær Jens Stoltenberg, USA’s udenrigsminister John Kerry, samt andre.
»USA fordømmer mordet i Ankara i dag på den russiske ambassadør Andrej Karlov«,
sagde Kerry i sin udtalelse. »Vi er rede til at tilbyde Rusland og Tyrkiet
assistance i deres undersøgelse af dette foragtelige angreb, der også var et
angreb på alle diplomaters ret til trygt og sikkert at fremme og repræsentere
deres nationer i hele verden.«
Foto: Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, sammen med sin tyrkiske
modpart, Mevlut Cavasoglu, lagde blomster nær ved det Russiske
Udenrigsministeriums indgangshal, for at mindes ambassadør Andrej Karlov,
rapporterer RIA Novosti tirsdag.

Russisk ambassadør myrdet i ’åben
provokation’;

Lyndon LaRouche advarer:
Sæt Obama på listen over mistænkte
Leder fra LaRouchePAC, 19. december, 2016 – Den russiske ambassadør Andrej G.
Karlov blev mandag skudt og dræbt, mens han holdt tale ved Center for
Nutidskunst, i et angreb, som den tyrkiske præsident Recep Erdogan – også på
vegne af præsident Vladimir Putin – fordømte som en åben »provokation« mod
tyrkisk-russiske relationer. Gerningsmanden, en 22-årig pistolmand, kom til
arrangementet under falsk politi-ID, råbte radikale slogans og blev selv skudt
af tyrkiske sikkerhedsstyrker få minutter efter sin forbrydelse.
Mordet finder sted på tærsklen til konferencer om samarbejde om at løse den
syriske krise, mellem Tyrkiet, Rusland, Iran og andre, i Moskva i morgen; og den
27. dec. i Askana, Kasakhstan, med deltagelse af den syriske regering og den
moderate opposition. Tyrkiet og Rusland har for nylig samarbejdet om
evakueringen, der begyndte den 15. dec., af indbyggere og oprørere fra det
østlige Aleppo og andre steder i Syrien. Her til morgen vedtog FN’s
Sikkerhedsråd enstemmigt at udsende FN-inspektører til at overvåge den
igangværende proces, efter modifikationer i udkastet som respons på russiske
indsigelser.
Efter de første rapporter om mordet mandag advarede statsmanden Lyndon LaRouche,
»Sæt Obama på listen over mistænkte«. LaRouche henviste her til handlingens art,
og til arten af præsident Barack Obamas natur. Selve mordet var »et overlagt
mord – et setup«. Han sagde, »Det er ikke bare hævn, det er en
specialoperation«. Han opfordrede til, at myndighederne »får fat i de mennesker,
der på nogen som helst måde er involveret i dette«
For det andet påpegede LaRouche, at Obama har en historie for drab. Han leder
for eksempel de berygtede tirsdagsmøder, hvor han autoriserer lister over mål
for dronedrab. Han deployerer amerikanere, så de udsættes for skade og død, i
blodige militæroperationer i Afghanistan, Irak, Syrien og andre steder, med det
formål at fremtvinge regimeskifte. Obamas stedfar var agent for politiske mord i
Indonesien. Som stedsøn »er Obama en iboende dræber«, som LaRouche udtrykte det.
Under en pressekonference den 16. dec., og i et interview til NPR, truede Obama
specifikt med handlinger mod Rusland. Obama påstod, uden nogen beviser, at
Rusland havde hacket den Demokratiske Nationalkomites computere, og sagde
truende,

»Jeg mener ikke, der kan herske nogen tvivl om, at, når en fremmed regering
forsøger at øve indflydelse på vore valgs integritet, så må vi gribe til
handling, og det vil vi gøre, på et tidspunkt og et sted, som vi vælger. Noget
af det vil blive udtrykkeligt og offentligt; noget af det vil måske ikke være
det. Men hr. Putin er udmærket bekendt med dette, for jeg har talt direkte med
ham om det.«
Mandagens forbryderiske mord og Obamas trusler og kampagne mod Rusland og andre
nationer, skærper vores opmærksomhed som borgere i alle nationer for, at vi må
fortsætte med at udøve et meget hårdt pres for at gennemtvinge et skift til et
nyt paradigme for udvikling og fred og sætte Obama og hans akse ud af spillet.
Den kendsgerning, at han forlader embedet om 30 dage, giver ikke anledning til
ro i sindet; nærmest tværtimod.
Dette understreges af ny dokumentation, der i dag så dagens lys, om det 16 år
lange Bush/Obama-regimes onde karakter. FBI-sagsakter, der for nylig er blevet
tilgængelige – opnået som følge af krav under Loven om Informationsfrihed –
viser, at FBI i 2012 aktivt undersøgte støttenetværket for morder-flykaprerne i
11. september-angrebet – som involverer saudiske støtter, når FBI i 2004 derimod
benægtede, at noget sådant nogen sinde havde eksisteret og sagde, at der ikke
var nogen spor at følge, i kølvandet på udgivelsen af kommissionsrapporten over
11. september. Mindst to nye personer blev identificeret som værende
medsammensvorne med flykaprer-cellen i San Diego. Undersøgelsen i 2012 strakte
sig til New York, London og København.
Foto: Den russiske præsident Putin og præsident Obama, juni, 2012. (Foto:
kremlin.ru)

Ved et uafgjort øjeblik i historien
er
den personlige faktor endnu
vigtigere:

Gør det Nye Paradigme til
virkelighed!
Leder fra LaRouchePAC, 6. december, 2016 – Den formelle overgang til USA’s næste
præsidentskab – der er 45 dage til Indvielsesdagen for Donald Trump – får
uophørlig opmærksomhed i USA og i andre medier, men, den historisk vigtige
overgang i verden som helhed er det følgende: hvor hurtigt og vist vil USA og
Europa opgive det geopolitiske, kasino-økonomiske system og gå med i det nye,
globale win-win-paradigme? Udfordringen består i at mobilisere folk til at være
med til at få dette til at ske. Dette omfatter, at de foretager en personlig
ændring og bliver aktive, og ikke længere blot ser passivt og afventende til.
Der gives øjeblikke i historien, hvor den subjektive faktor er altafgørende. Vi
befinder os ved et sådant øjeblik.
Omstændighederne er dramatiske. Yderligere initiativer for fred og udvikling
kommer i denne uge fra Rusland og Kina.
I dag var premierminister Dmitri Medvedev vært for mange møder i Moskva med den
tyrkiske premierminister Binali Yildirim, inkl. møder med præsident Vladimir
Putin. Sammen med afgørende, økonomiske engagementer, såsom byggeri af
kernekraftværker og gasledningen Turkish Stream, bekræftede lederne det, som
Yildirim kaldte behovet for en ny, international sikkerhedsarkitektur for at
besejre terrorisme, og en ny dialog med vestlige magter på dette grundlag.
I Tokyo fremlagde en kinesisk embedsmand fra den magtfulde Nationale Udviklingsog Reformkommission (NDRC) i går et tilbud om at opkoble Bælt-og-Vej-programmet
til Japans og Sydkoreas økonomiske »arbejdsplaner«. Hr. Cao Wenlian,
generaldirektør for NDRC’s Internationale Samarbejdscenter, talte om at styrke
komplementariteten i de tre nationers økonomiske aktiviteter, der tilsammen
allerede udgør 36 procent af verdens BNP. Cao talte i anledning af det Første
Forum for Samarbejde om Industrikapacitet mellem de tre lande. Dette fremstød
med det kinesiske tilbud tilsidesætter Japans mangeårige underdanighed under
transatlantisk, økonomisk og militær, tvivlsom og aggressiv manipulation.
Selv Henry Kissinger – hvis personlige historie kan siges at indbefatte særdeles
uønskede paradigmer – taler offentligt til fordel for samarbejde mellem USA og
Kina. Kissinger mødtes den 2. dec. med præsident Xi Jinping i Beijing. I dag
mødtes han med Donald Trump i New York City. I går aftes under et Manhattanarrangement svarede Kissinger på et spørgsmål, der var stillet af LaRouchePAC’s
Daniel Burke, som spurgte: »Hr. LaRouche deler stærkt Deres mening om, at USA og

Kina må samarbejde. Og han understreger, at USA og Kina kan samarbejde omkring
politikken med Ét bælte, én vej; at dette ville være en indlysende vej til at
genopbygge USA’s kollapsende økonomi … « Kissinger svarede: »Jeg mener, at
konceptet med Én vej, ét bælte [sic] er et vigtigt spørgsmål. Jeg mener, at Kina
kan og bør finde en måde at tale om det. Det er et af de spørgsmål, hvor
samarbejde sandsynligvis er muligt … «
I denne uge vil LaRouchePAC-aktivister fra
flere østkyststater anføre angrebet på Capitol
Hill i Washington, D.C., for at lægge pres på
virkeligheden og politikken med det formål at
få USA til at gå med i det nye paradigmes æra,
med start i en genindførelse af Glass-Steagall,
der følges op af gennemførelse af de
handlinger, der fremlægges i LaRouches Fire
Love.

Ved et arrangement i går i Washington, D.C., talte både vicepræsident Joe Biden
og Thomas Hoenig, vicepræsident for den amerikanske Statslige
Indskudsgarantifond, FDIC, offentligt til fordel for Glass/Steagall-loven. Biden
fordømte sin egen stemme til fordel for en ophævelse af Glass-Steagall i 1999
(Gramm-Leach-Bliley-loven) som »den værste stemme, jeg nogensinde har afgivet i
hele min tid i USA’s Senat«. Men så vendte han rundt og sagde, det er derfor, vi
nu »ikke kan tillade en ophævelse af Dodd-Frank«, fordi vi har brug for »en
opmand i marken«.
Hoenig udtalte imidlertid støtte til genindførelse af Glass-Steagall og
forklarede, at ophævelsen af denne lov førte til de risikable omstændigheder,
der skabte krisen i 2008.
»Man gav de kommercielle banker, der har et statsgaranteret sikkerhedsnet, lov
til« at engagere sig i alle former for aktiviteter, og man »forsynede dem endda
med udvidet statsstøtte til at handle … « Hoenig er en potentiel Trumpudnævnelse til viceformand for banktilsynet i Federal Reserve (USA’s
centralbank).
Hvis man træder et skridt tilbage og betragter historien, ser man, at visse

øjeblikke træder frem som tidspunkter, hvor en afgørende, personlig ændring
finder sted. I denne uge tænker vi med alvor tilbage på den 7. december, 1941,
Pearl Harbor Day, hvor amerikanske borgere, som nation, gennemgik en ændring
over en nat.
Vi skal i dag forstå, at vi alle er kaldede til aktivt at intervenere for at
være med til at afgøre det historiske udfald.

Tyrkiets Yilderim: Kampen for miljøet
er ’en fælde’
imod udviklingslandes anvendelse af
kernekraft
14. nov., 2016 – Den tyrkiske premierminister Binaldi Yilderim har erklæret, at
miljøkampen er en forhindring for udviklingslande. »Spørgsmålet om miljøet er en
fælde. Hvis man begynder at udvikle sig og har en fordel over for andre lande,
når man foretager strategiske investeringer, eller trænger ind på deres
territorium, aktiverer de omgående miljøforkæmpere«, sagde Yilderim ved et
arrangement for »Byens arkitektmøde« i Istanbul.
Yilderim fortsatte med at sige, at ødelæggelsen af historie, kultur og natur
ikke bør tolereres. »For at opretholde forsyningsniveauet har vi brug for et
udvalg af energi. Vi bør bygge tre [kernekraftværker], ikke bare et eller to«,
understregede han.
Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan kom med en lignende udtalelse i
sidste uge, og den 7. nov. meddelte minister for energi og naturlige resurser,
Berat Albayrak, at den private sektor havde investeret $5 mia. i 2016 til
byggeri af i alt 158 elektricitetsværker i Tyrkiet.
Foto: Fra en anti-kernekraftdemonstration i Tyrkiet.

Den strategiske fare for krig:
Skænderi mellem USA og Tyrkiet over
timing for kampen om Raqqa
Tirsdag, den 1. nov., 2016 – Samtidig med, at irakiske styrker går ind i Mosul i
en langvarig kamp for at uddrive Islamisk Stat fra dets irakiske hovedbastion,
er der udbrudt en voldsom debat mellem USA og Tyrkiet over timingen og
strategien for at drive ISIS ud af Raqqa i Syrien. Den 28. okt. meddelte den
amerikanske forsvarsminister Ash Carter, at USA stod over for at lancere et
angreb på Raqqa »om nogle få uger«. Dette frembragte stærke klager fra Tyrkiet,
som pressede Washington for at udsætte kampen om Raqqa, indtil Mosul er blevet
generobret og de tyrkiske styrker har fuldført deres »Eufrat-skjold«-operationer
for at sikre grænseområderne i Syrien.
Det underliggende spørgsmål i skænderiet er den kendsgerning, at USA har til
hensigt at bero svært på det Kurdiske YPG’s (Folkets Beskyttelsesenheder)
styrker, som udgør hovedparten af den Syriske Demokratiske Styrke. I en briefing
fra Bagdad til Pentagon-reportere for nylig, forklarede generalløjtnant Stephen
Townsend, øverstbefalende for den Kombinerede Fælles Specialenhed – Operation
’Inherent Storm’, at der er solide efterretninger, der indikerer, at ISIS
planlægger store, nye, globale terrorangreb ud fra sit Raqqa-hovedkvarter, og at
lanceringen af angrebet på Raqqa ikke bør udsættes.
Sidste onsdag, den 26. okt., talte præsidenterne Obama og Recep Tayyip Erdogan
fra Tyrkiet sammen i telefon, og iflg. Det Hvide Hus’ redegørelse, sagde Obama
udtrykkeligt, at USA støttede den Syriske Demokratiske Styrke (SDF), som er den
eneste, pålidelige kampstyrke, der er i stand til at anføre angrebet på Raqqa.
Erdogan insisterede på, at YPG – hovedstyrken i SDF – er den syriske gren af det
terroristiske Kurdiske Arbejderparti (PKK) og ikke bør støttes af Washington.
Den amerikanske udenrigsminister John Kerry, der er i London for at modtage en
pris fra Chatham House for sit og den iranske udenrigsminister Javad Zarifs
arbejde med P5+1-aftalen, gjorde det klart, at han er forpligtet over for den
samme form for tålmodigt diplomati, der også skaffede Iran-aftalen for Syrien.
Han påpegede korrekt, at krigen i Syrien i realiteten er en række krige, der
overlapper hinanden – og som alle udspilles på syrisk territorium, hvilket gør
det langt vanskeligere at løse dem.
Foto: Obama og Erdogan er ikke helt enige i, hvordan, hvornår og ved hvilke

midler, krigen i Syrien skal takles …

