Øjeblikkeligt
hastetopmøde
blandt præsidenterne fra USA,
Rusland og Kina
for at redde verdensfreden og
definere samarbejde mellem
landene
der besejrede fascismen for
75 år siden!
Af Helga Zepp-LaRouche:
Med mordet d. 3. januar på den iranske generalmajor Qassem
Soleimani, kommandør af Revolutionsgardens Quds-Brigade, og
nationalhelt i Iran, såvel som Abu Mahdi al-Muhandis,
vicekommandør af Iraks folkelige Mobiliseringsstyrker, gennem
et droneangreb nær den Internationale Lufthavn i Bagdad, er
verden konfronteret med faren for en optrapning af
gengældelser og modgengældelser, som ikke blot kunne føre til
krig i hele Sydvestasien men ud over denne region.
Pentagon skrev i en erklæring, der fulgte med Præsident Donald
Trumps underskrift på angrebsordren, at Soleimani ”aktivt
udviklede planer for at angribe amerikanske diplomater og
servicemedarbejdere i Irak og i regionen”. Meddelelsen påstår,
at General Soleimani og hans Quds-styrker var ansvarlige for
hundredvis af amerikaneres død og for tusinder af sårede, og
at angrebet havde til hensigt at afskrække fremtidige iranske
angrebsplaner.
Som talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria
Zakharova, påpegede, var det FN’s Sikkerhedsråds ansvarsområde

at lave en juridisk vurdering af angreb på landes ambassader,
og at Washington ikke havde anmodet om et ekstraordinært møde
i FN’s Sikkerhedsråd om spørgsmålet. Tydeligvis fandt Pentagon
det ikke nødvendigt at gøre dette, eftersom AUMF-loven
(”Tilladelse til Brug af Militære Midler mod Terrorister”) fra
2001 tillader USA’s militær at angribe enhver bevæbnet gruppe,
som anses at være en terrortrussel. USA’s udenrigsministeriums
officielle betegnelse af IRGC (den Iranske Revolutionsgarde) i
april 2019 som ”terrorister” — et tiltag som både den
tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og
udenrigsminister Mike Pompeo stærkt understøttede, gjorde det
lovligt for USA’s væbnede styrker at angribe individer
forbundet med IRGC, under en hvilken som helst omstændighed
der kunne forekomme. På det tidspunkt skrev oberst Pat Lang
(tilbagetrådt) følgende på sin blog:
”De neokonservative tumper (Pompeo Bolton, Hannah, osv.) tror
måske at Irans reaktion på denne krigserklæring vil være
underkastelse til deres vilje, men efter min mening er dette
meget usandsynligt. Efter min mening er det mere sandsynligt,
at IRGC vil tage denne nye virkelighed til efterretning og
forberede sig på krig med USA.”
Med mordet på Soleimani er oberst Langs advarsel, om at denne
betegnelse som en udenlandsk terrororganisation (af IRGC)
kunne føre til krig, tættere på at blive til virkelighed. Så,
selvom Bolton ikke længere er en del af administrationen, har
hans konfrontationspolitik skabt en meget farlig arv — en
opsætning til krig — for Trump. Og, ikke overraskende, skrev
Bolton på Twitter her til morgen: ”Tillykke til alle der var
involveret i at eliminere Qassem Soleimani. Længe under
opsejling, var dette et afgørende slag mod Irans ondskabsfulde
Quds-Styrkers aktiviteter verden over. Håber dette er det
første skridt til regimeskifte i Teheran.”
Som forventet lovede Irans religiøse leder Ali Khamenei ”barsk
hævn”, og store mængder mennesker forsamledes i forskellige
iranske byer, imens de skreg dødstrusler mod Trump og udtrykte

deres had mod amerikanere. Hvad enten meningerne om Soleimani
fra andre kræfter i Vesten eller i Sydvestasien er, er det et
faktum, at han sikkert har gjort mere end nogen anden til at
bidrage til sejren over IS, Daesh, al-Nusra, al-Qaeda, osv.,
og repræsenterer en nationalhelt i den iranske befolknings
øjne. Hvad også kan forventes, har diverse iranske
stedfortrædere i regionen omgående lovet hævnaktioner, mens
den irakiske regering har bekendtgjort, at de den 4. januar
vil introducere et lovforslag i det irakiske parlament for at
afslutte det legale grundlag for det amerikanske militærs
tilstedeværelse i Irak.
I betragtning af den ekstreme kompleksitet af Sydvestasiens
historie i form af etniske og religiøse stridigheder, de
århundrede gamle manipulationer af (primært) det Britiske
Imperium med dettes ”Great Game” mod Rusland, og denne regions
forvikling med alle verdens atommagter, er der ikke noget
spørgsmål om at denne nuværende eskalation har potentialet til
at løbe ud af kontrol, ligegyldigt hvad de kræfter involveret
i kuppet mod Trump måtte tænke. Hvis der er noget man kan lære
fra militærhistorien, er det erkendelsen af at krige næsten
aldrig forløber som planlagt. Hvis folk ville have vidst
hvordan 1. og 2. Verdenskrig ville have forløbet, ville de
ikke have begyndt dem.
Før nogen yderligere optrapning mellem USA, Iran og deres
stedfortrædere sker, må alle fredselskende mennesker i verden
støtte op om et øjeblikkeligt topmøde mellem præsidenterne fra
USA, Rusland og Kina, nu, i samme ånd som Mødet ved Elben
(mellem USA og det tidligere Sovjetunionen). Det er åbenlyst,
at der mellem de tre præsidenter, præsident Trump – som har
lovet at afslutte alle endeløse krige og allerede har taget
flere skridt i denne retning – og præsidenterne Putin og Xi,
er en intention om og en evne til at omgå krigsmagernes
manøvrer og etablere et højere niveau for samarbejde. Dette
potentiale er grunden til at kuppet — ”Russiagate” og nu
rigsretssagen — bliver orkestreret mod Trump. Det er nu tid

til, at disse tre fortræffelige ledere opfylder det potentiale
som historiens forsyn har skænket dem.

