’Aftaler’ eller krige?
Om Trump går sammen om økonomi med Xi
og mødes med Putin, vil afgøre det
Leder fra LaRouchePAC, 13. maj, 2018 – En japansk avis har rejst den mulighed,
at præsident Donald Trumps afgørende topmøde den 12. juni med lederen af
D.P.R.K., Kim Jong-un, måske får tilslutning fra Kinas præsident Xi Jinping.
Denne rapport, med en unavngiven amerikansk embedsmand som kilde, er slet ikke
blevet bekræftet. Men muligheden for, at lederne af de tre våbenhvilelande i
Koreakrigen vil mødes, med det inkluderede mål at afslutte krigen med en
traktat, er meget betydningsfuld for, at dette topmøde vil fremme fred og
økonomisk fremskridt i verden.
Det er imidlertid vigtigere, at præsident Trump træffer beslutningen om at følge
sin egen kampagne for Alexander Hamiltons »Amerikanske System« for at »gøre
Amerika stort igen«, eller han i stedet følger det britiske system for store
profitter fra handel og billig arbejdskraft, som hans parti og rådgivere
påtvinger ham.
Hvorfor? Fordi en beslutning til fordel for det Amerikanske System betyder at gå
ind i et samarbejde med Kinas fremragende Bælte & Vej Initiativ for store
infrastrukturprojekter, som i sig selv er en kulmination af årtier, og atter
årtier, af, at kineserne har lært og vedtaget Hamiltons økonomi med kinesiske
karaktertræk. Og det vil gøre præsident Trumps Korea-»aftale« til en succes.
Præsident Moon Jae-in fra Sydkorea har allerede fremlagt en fredsplan til den
nordkoreanske leder, der omfatter byggeri af ny infrastruktur for at integrere
Koreahalvøen i Bælte & Vej Initiativet; så selv om den tredje leder, der er
bragt på bane for topmødet den 12. juni i Singapore, skulle vise sig at være
præsident Moon, så vil det afgørende spørgsmål fortsat være det samme.
Udenrigsminister Pompeos diskussion i dag på »Fox News Sunday« om forberedelsen
til dette topmøde viste det store problem med indflydelsen, der kommer fra
britisk imperieøkonomi. »Private amerikanske firmaer – og ikke amerikanske
skatteborgerpenge – vil gå ind og hjælpe Nordkorea med at udvikle en økonomi for
det 21. århundrede«, hvis landet opgiver sine programmer for atomvåben og
ballistiske missiler, sagde Pompeo.
Disse selskabers visioner om profit vil støde samme med det integrerede projekt

for atomafrustning og fred: At bringe Koreahalvøen ind i hele udviklingen med
den Eurasiske Landbro, hele omfanget af ny konnektivitet fra Japan til Paris og
Madrid.
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche sagde til Kinas Weixing
Satellite Communications, at, hvis Trump vælger den britiske model, vil det føre
til en dybtgående, økonomisk krise for USA og verden. »Under sådanne
omstændigheder vil hele det transatlantiske system synke ned i kaos. Hvis han
går … med Bælte & Vej Initiativet, vil dette nye, økonomiske fællesskab i
Eurasien få den direkte modsatte virkning.«
Præsident Trump har fortsat med at have denne impuls, selv med
konfliktspørgsmålet om handel med Kina. Den 13. maj tweetede han, »præsident Xi
fra Kina og jeg arbejder sammen for at give et massivt, kinesiske
telefonselskab, ZTE, en måde, hvorpå det kan komme tilbage i erhvervslivet,
hurtigt. For mange jobs i Kina tabt. Handelsministeriet instrueret i at få det
gjort!«
Bælte & Vej kan entydigt få Trumps Korea-»aftale« til at fungere.
Præsidenten ønsker tydeligvis en omfattende Mellemøsten-»aftale« med Iran og
mener, at intensivt økonomisk pres – bedre kaldet finanskrigsførelse – vil
skaffe aftalen. Men han har retning direkte mod den britiske, geopolitiske
fælde. Britiske efterretningsaktiver i Israel og Saudi-Arabien ønsker ikke en ny
Iran-»aftale«, men en Iran-krig, endnu et trin på nedstigningen i krigene fra
Irak til Libyen, Syrien og Yemen, der fører til krigshelvedet med atommagten
Rusland.
Trump kan intet opnå i Sydvestasien uden topmødet med Putin, som han tydeligvis
ønsker, og som britisk og amerikansk efterretning er rasende for at forhindre
ham i at få.
Igen, fra Weixing Satellite Communications 13. april, »I et interview med
nærværende nyhedstjeneste, sagde Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schiller
Instituttet, at, jo hurtigere, præsident Trump og den russiske præsident kan
mødes, desto hurtigere kan de gøre en ende på faren for en konflikt. ’På præcis
det tidspunkt, hvor præsident Trump gav udtryk for dette ønske, blev mange
operationer i USA sat i gang for at forhindre dette i at finde sted’.«
Helga Zepp-LaRouches forudsigelse her involverer ligeledes, at Trumps USA selv
vender tilbage til det »Amerikanske Økonomiske System« i Hamiltons tradition,
som det specificeres i de »fire nye love«, som hendes mand, Lyndon LaRouche,

foreslog i 2014. Disse forholdsregler begynder med genindførelsen af
Glass/Steagall-loven, der vil bryde de største Wall Street-banker og
Londoncentrerede banker op, uden hvilket det finanskrak, hun advarede om, kan
bortfeje alle »aftaler«.
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