Blinken og Pompeo er enige:
Død over syriske børn
30. marts (EIRNS) — Den alvorlige situation i Syrien er ved at
blive en af de kritiske skilleveje i den intensiverede kamp
mellem det britiske imperiums folkemorderiske politik og et
nyt paradigme baseret på fred gennem udvikling. Efter ti års
krigsførelse i Syrien, iværksat og orkestreret af Obamaadministrationen med den hensigt at ruinere landet, bevæbne
terrorister til at ødelægge dets sociale og politiske
struktur, myrde dets statsoverhoved og plyndre dets
råmaterialer – dvs. hvad George W. Bush gjorde i Irak og Obama
gjorde i Libyen – balancerer nationen på randen af helvede.
Halvfems procent af befolkningen er faldet tilbage i fattigdom
(den højeste andel i verden). Der er kilometerlange køer for
at
købe
et
brød
eller
en
liter
benzin,
og
elektricitetsforsyningen i Damaskus er nede i tre timer om
dagen. Selvom kampene stort set er forbi, er millioner af
flygtninge ude af stand til at vende hjem på grund af ensidige
amerikanske sanktioner, som forhindrer enhver genopbygning.
Præsident Trumps udtrykte intention om at afslutte den
ulovlige og onde krig blev fuldstændig afvist af de militære
ledere, som angiveligt tog ordrer fra den øverstbefalende. Den
eneste grund til at Syrien overlever som en suveræn stat er,
at Rusland greb ind, deltog i en krig mod terroristerne og
forsvarede den suveræne regering under præsident Bashar alAssad.
Mandag afholdt FN's Sikkerhedsråd et forum om situationen i
Syrien, hvor krigspartiets ondskab blev fuldstændig udstillet.
Bidens udenrigsminister, Antony Blinken, der som
viceudenrigsminister under Obama foreslog fuld krig og
regimeskift mod Assad, talte for krig. I FN havde han
frækheden til at fælde en tåre for det ”syriske folks akutte
behov, som vi har hørt beskrevet så malerisk i dag. Det er

klart, at disse behov, herunder at have nok at spise og adgang
til medicin, ikke vil blive dækket af Assad-regimet”. Ikke en
eneste sjæl ved dette møde var uvidende om, at de amerikanske
sanktioner har til hensigt at sikre, at Assad ikke er i stand
til at brødføde sit folk.
Som oberst (pensioneret) Richard Black fortalte Schiller
Instituttets konference den 21. marts: “Sanktioner gør intet
andet end at angribe de uskyldige, de fattige, de hjælpeløse!
De er den mest grusomme og barbariske type krigsførelse, som
kan føres”.
Den russiske viceudenrigsminister, Sergei Vershinin, svarede
Blinken: ”Washingtons og Bruxelles’ reaktion på FN's
generalsekretærs opfordring til at lette og ophæve ensidige
sanktioner midt i corona-viruspandemien var tværtimod, uden
fortilfælde, at stramme vedtagne begrænsninger – uden om FN's
Sikkerhedsråd – herunder indførelsen af den berygtede Cæsarlov i juni 2020. Desværre omtalte den ærede repræsentant for
USA og andre vestlige kolleger en masse ting i dagens taler,
men ikke USA’s og EU's sanktioner og deres dramatisk negative
effekt på almindelige syrere”.
Hvordan kan en nation, der hævder at være optaget af
menneskerettigheder, påtvinge sult for millioner af børn i
Syrien og Yemen gennem sanktioner og krig? Hvordan kan en
nation, der har dræbt millioner af uskyldige muslimer for at
opnå "regimeskifte" i Irak, Libyen og Syrien, kræve moralsk
renhed over islam ved at erklære Kina skyldig i "folkedrab"
mod uigurerne – som både Pompeo og Blinken har gjort – når
enhver af deres repræsentanter blot behøver at rejse til
Xinjiang for at se, at det er en total løgn?
Der har været et drastisk svigt
verden – svigt i at imødegå
manglende medfølelse med ofrene
manglende
håndtering
af
menneskerettigheder, inklusive

af moral i den transatlantiske
pandemiens dødelige forløb,
for deres krige og sanktioner,
de
mest
grundlæggende
fattigdom og sult inden for

deres egne lande.
Schiller Instituttet og LaRouche-Organisationen skaber de
institutionelle rammer, hvormed politiske ledere og berørte
borgere kan og må handle for at vende dette onde, og inspirere
verden til at genoprette menneskets værdighed gennem
internationalt samarbejde, for at genskabe en kærlighed til
videnskab, til skønhed, til klassisk kultur og menneskelig
udvikling. Det malthusianske nye grønne klimaudspil, 'Green
New Deal', kan og må besejres. Download og cirkuler brochuren
"Det store spring tilbage – LaRouche knuser 'Green New Deal'svindlen".

