Leder, 29. september 2015:
Putin har netop demonstreret
princippet om flanken
“Vi kan ikke længere udholde verdens tilstand” – Vladimir
Putin i De forenede Nationer.
Indenfor, udenfor og i stor afstand fra FN på Manhattans
østside var det i dag åbenlyst, at den russiske præsident
Vladimir Putin er i færd med at ændre den strategiske form af
verdensbegivenhederne, og også har betydelig støtte blandt
amerikanere for en reel, international koalition til
bekæmpelse af terrorisme.
Putins tale i FN, hvor han forsvarede denne organisations
charter, der havde Franklin Roosevelt som sin oprindelse, var
ligefrem og effektiv. Han sagde, at der var blevet skabt en
terrorisme, der hastigt bredte sig, og skabt forarmelse og tab
af respekt for livet i hele Mellemøsten, Nordafrika og
Sydasien, gennem krige for regimeskift, eller »demokratikrige«, der krænker dette FN-charter og international lov, og
at denne ødelæggelse ville brede sig, indtil den blev
standset.
»Vi kan ikke længere udholde verdens tilstand.«
Et heldags demonstrationsmøde uden for FN med 40 aktivister
fra LaRouchePAC oplevede en usædvanlig modtagelighed for sit
banner-budskab: »Obama: Hjælp verdensfreden. Gå af.« Den
totalt falske krig, som Obamas »60-nationer stor koalition«
angiveligt skulle udkæmpe imod ISIS-terroristerne, er gået ned
til at være et par luftangreb om dagen, mens tilfangetagne
amerikanske våben og USA’s »allieredes« støtte til ISIS/alQaeda har fået terroristernes kamprækker til at svulme op til
30.000 alene i Syrien og Irak.

Som »ud af den blå luft« er en ny koalition, der rent faktisk
vil bekæmpe terroristerne, imidlertid hastigt ved at vokse
frem omkring Putins russiske initiativ ind i Syrien, med
støtte fra Kina. Også hen over Europa, såvel som i
Mellemøsten, fejer der et skift med hensyn til accept af dette
initiativ.
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche blev af medier bedt
om at kommentere Putins 2 timer lange CBS-interview. Under
diskussioner med LaRouchePAC’s Komite for Politisk Strategi
mandag sagde LaRouche, at der er ved at fremkomme et
fundamentalt skift, som er revolutionært, i den politiske
strategi. Wall Street kollapser også. Verden vil snart
repræsentere noget andet for menneskeheden, sagde han. Og
dette i en periode, hvor man ikke længere tror på opdagelsen
af fundamentalt nye principper – fysiske, økonomiske eller
politiske!
Putin, sagde han, har netop demonstreret princippet om flanken
– imod et afgørende punkt for den totale fiasko for Obamas
politik, og har kastet Obamas Hvide Hus ud i forvirring og
vrede.
I mellemtiden bekendtgjorde Kinas præsident Xi endnu en
forpligtelse til 100 mia. dollars, gennem FN, til
international infrastrukturudvikling. Kinas »win-win«-politik,
eller konfucianske politik for økonomisk udvikling, er en
integreret del af det globale skift, der er i gang.
Obamas mest effektive bidrag hertil? Gå af.

