Leder, 28. september 2015:
Krig eller fred står på spil
i Manhattan i dag
I dag, mandag den 28. sept., er en afgørende mærkedag i
historien, med den russiske præsident Vladimir Putin, der
kommer til Manhattan for at fremlægge sin flankemanøvre imod
præsident Obama og hans herrer i London og på Wall Street. Det
er et opgør mellem kreativitet og sindssyge, mellem global
udvikling og global disintegration; mellem krig og fred. Putin
er allerede begyndt at deployere ekstensivt militærudstyr i
Syrien, på anmodning fra den legitime, syriske regering under
præsident Assad. Som han sagde til Charlie Rose i et
interview, der skal sendes i afsnit mellem søndag nat og
tirsdag, så er han forpligtende engageret til at forsvare
denne legitime regering, eftersom »alle andre handlinger i
modsat retning« ville skabe en katastrofe, »som vi nu ser det«
i Libyen. Han påpegede, at denne deployering var helt i
overensstemmelse med international lov, ulig tilsvarende
deployeringer fra præsident Obamas side, hvis
»levering af militær støtte til illegale strukturer er i
modstrid med principperne i moderne, international lov og De
forenede Nationers Charter«.
Der er panik i Det Hvide Hus under Obamas forberedelser til at
mødes privat med Putin, efter at de begge taler til
Generalforsamlingen i dag. En afvisning af Putins forslag om
en international koalition mellem nationer for at beskytte den
suveræne stat Syrien, og verden, mod det barbariske ISIS, vil
afsløre Obama som en åbenlys støtte af præcis disse
terroristnetværk – nøjagtig som general Michael Flynn, den
tidligere
chef
for
det
amerikanske
Forsvarets
Efterretningstjeneste (DIA), sagde den 31. juli til Al
Jazeera, hvor han anklagede Obama for »bevidst« at støtte al-

Qaeda for at opnå et regimeskift i Libyen og Irak.
TASS rapporterede søndag, at Irak, Iran, Syrien og Rusland
allerede har etableret et center i Bagdad for koordinering af
efterretninger og operationer imod ISIS, og som skal ledes af
repræsentanter for disse nationers generalstabe. Vil Obama
modsætte sig denne indsats?
Præsident Xi Jinping sendte yderligere chokbølger gennem FN i
lørdags, hvor han fremlagde kinesiske planer om yderligere
flere store udviklingsprojekter i hele verden, med en alvorlig
kritik af den eksisterende politik, hvor der kun gives hjælp
til de lande, der lydigt følger de vestlige magters ordre.
Kina, sagde han, vil, i sine udviklingsprojekter, sætte
»retfærdighed over interesser«.
Og den tredje leder af Rusland-Kina-Indien-trekanten, der
anfører BRIKS-nationerne i skabelsen af et nyt paradigme for
fred gennem udvikling, sprængte hul i den grønne
fascistdagsordens planer om at bruge svindelen med global
opvarmning til at nedlukke udvikling over hele verden. Den
indiske premierminister Narendra Modi sagde til FN’s
generalsekretær, Ban Ki-moon, at der bestod et »tillidsunderskud« over for de udviklede lande, der bruger
klimaspørgsmålet til at afholde udviklingslandene fra at
forbedre deres befolkningers levestandard, under påskuddet om
kontrol af CO₂-udledning. Det var Indien og Kina, der førte an
i den heldige afvisning af tvungen nedbringelse af CO₂, og som
ødelagde Klimakonferencen i København i 2009, »COP15«, og det
er sandsynligt, at vi kan vente det samme ved »COP21«,
Klimakonferencen i Paris i december måned.
EIR’s nye Specialrapport, Skræmmekampagne om ’Global
Opvarmning’ er Befolkningsreduktion, ikke Videnskab[1], må
læses og distribueres for at sikre netop et sådant resultat.
I lørdags blev Lyndon LaRouche, under en konference i
Manhattan, spurgt, hvilken fremgangsmåde, man skulle anvende

for at mobilisere folk på et tidspunkt, hvor faren, som nu, er
så alvorlig. Han svar var, i uddrag:
»Obama var på randen af at lancere en atomkrig fra selve
USA. Det var, hvad han var helliget til. Og Putin blokerede
det! Hvordan blokerede han det? Han gik over til en anden
kæde og ændrede spørgsmålet og kom ind i et helt område, som
ikke var det europæiske område i den almindelige forstand.
Og hele dette område, fra Tyskland, og fra andre dele af
Europa, begyndte at respondere til det, Putin havde gjort!
Pointen er derfor, at vi på alle punkter
menneskehedens fremskridt, i den forstand, at
menneskelig udødelighed i de mennesker, der
plads, når de skal tage vores plads, ud fra

altid må søge
vi søger efter
vil tage vores
den antagelse,

at de vil være i stand til, som en gruppe mennesker, som et
samfund, at skabe evnen til ægte menneskelighed i fremtiden,
eller i nutiden og ind i fremtiden.
Og det er denne optimisme, der giver folk inspiration til at
hellige deres liv til det, der ligger forude, selv, hvis de
skulle stå over for en trussel om døden. Og de inspireres af
den kendsgerning, at de har folk, der bidrager til
udviklingen af en mere fremskreden grad af udvikling af
samfundet, end de nogen sinde tidligere har kendt.«

Titelbillede: St. Georg dragedræberen

[1] Se: Rapport fra
rapportens udgivelse

pressekonferencen

i

anledning

af

Samt også: Introduktion til EIR’s rapport v/Helga ZeppLaRouche, »Klimaforandring som middel til oprettelse af et
globalt miljødiktatur«

