At vinde kampen
Den 23. august (EIRNS) – Uden en vision at stræbe efter kan
der ikke være nogen fremtid. Hvad er det for en vision, der
opildner dem som skaber betingelserne for ekstremt kaos i
verden?
Mike Pompeos trick i FN torsdag den 20. august – hvor han
forelagde breve til FN’s generalsekretær og den nuværende
præsident for Sikkerhedsrådet med krav om en genoptagelse af
sanktionerne mod Iran – var helt klart ikke beregnet på at
opnå støtte for USA’s holdning, men at forårsage en krise i
selve FN’s Sikkerhedsråd. Det totale fravær af opbakning sås i
forbindelse med resolutionen, der af USA blev forelagt FN’s
Sikkerhedsråd den 14. august, og hvori der blev opfordret til
sanktioner mod Iran; [resolutionen] modtog en enkelt jastemme
– fra Den Dominikanske Republik – veto fra Rusland og Kina,
mens alle andre nationer afholdt sig fra at stemme. Iranske
lovgivere har indført en lov om at trække sig ud af atomaftalen i tilfælde af et sådant ‘snapback’ af sanktioner.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov forklarede det på
denne måde: at opfordringen til genoptagelse af sanktionerne
”vil ikke producere noget resultat alligevel, men det kunne
muligvis føre til en meget alvorlig skandale og en splittelse
i FN’s Sikkerhedsråd, og i sidste ende undergrave dets
autoritet. ”Hvordan? Hvad sker om 30 dage, når sanktionerne
mod Iran ifølge Pompeo skal genoptages, med fraværet af en
modsatrettet FN-resolution (en beslutning, som USA ville
nedlægge veto imod)? Hvem vil være i stand til at tage
stilling til fordelene ved den amerikanske holdning? Dette er
som en forfatningskrise uden en højesteret. Lavrov
understregede, at dette er en del af en række handlinger, der
erstatter “international lov” med den (britisk støttede)
opfattelse af en “regelbaseret orden”.
Husk at Trump afviste at iværksætte et luftangreb mod Iran

med henvisning til antallet af dødsfald, som operationen ville
forårsage. Dette behagede ikke Sir Kim Darroch – den britiske
ambassadør i USA og koordinator for ‘Trump-hviskere’… Darroch
skrev i et memo til London: “[Trumps] påstand om at han
ombestemte sig på grund af forudsigelsen om 150 dræbte og
sårede holder imidlertid ikke; han ville givetvis have hørt
dette tal i hans indledende briefing. Det er mere sandsynligt,
at han aldrig var fuldt ud indforstået, og at han var bekymret
for, hvordan dette tilsyneladende omslag af hans
kampagneløfter fra 2016 ville se ud i 2020 [ved det næste
valg]”. Med sin tænkehat på gennemtænkte Sir Kim, hvad der
kunne ændre resultatet: ”Blot et yderligere iransk angreb et
sted i regionen kunne udløse endnu en kovending af Trump.
Desuden vil tabet af et enkelt amerikansk liv sandsynligvis
gøre en afgørende forskel. ”Et halvt år efter at Sir Kim
forlod Washington, D.C. i skam, blev den iranske general
Qassem Soleimani dræbt af en amerikansk drone, mens han
foretog en diplomatisk mission i Irak. Grunden? Trump:
“Soleimani planlagde forestående og uhyggelige angreb på
amerikanske diplomater og militært personel.” Hans død var
berettiget, da han angiveligt forhindrede netop det scenario,
Sir Kim havde visualiseret.
Det var i umiddelbar forlængelse af Soleimanis drab, at
Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche
opfordrede til et hastetopmøde mellem USA, Rusland, Kina og
Indien for at forhindre optrapning af konflikten og for at
tackle årsagerne til den strategiske ustabilitet i verden –
britiske finanskredse og geopolitik. Den russiske præsident
Vladimir Putin har siden opfordret til et topmøde mellem
lederne af de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, netop
det ledelsesorgan i verden, der i øjeblikket trues af Pompeos
destruktive handlinger. Alle fem ledere er principielt enige
om et sådant topmøde, og FN’s Generalforsamling i september
giver en fremragende, gunstig og nu rettidig mulighed.
Et blik på den amerikanske indenlandske situation afslører et

igangværende kup udført af efterretningstjenester (udenlandske
og indenlandske) mod den valgte præsident, en senil opponent,
hvis takketale indeholdt gentagne, uhyggelige henvisninger til
en kamp mellem “lys” og “mørke”, krigslignende situationer i
Portland og andre områder, der i al væsentlighed er
terrortræning, samt en udenrigsminister, Pompeo, der kører sit
eget kup mod Trump: både ved at blokere tidligere teknisk
direktør for NSA, Bill Binneys, bevis for, at den
grundlæggende præmis for Russiagate var en komplet and, og ved
at agere i opposition til Trumps kampagneløfter om at opbygge
gode forhold til andre lande, som USA med fordel kunne indgå i
produktivt økonomisk samarbejde med – et kup rettet imod
Trumps potentiale og hans udtrykkelige intentioner.
En omfattende diskussion af de ekstreme farer som verden i
øjeblikket står overfor, og den smukke fremtid, der kunne
blive vores – en fremtid for økonomisk udvikling,
videnskabelige gennembrud og rumforskning – vil udfolde sig i
weekenden 5.-6.
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