Præsident Trump: Det er godt at komme
overens med Rusland og Kina
6. juli (EIRNS) – I torsdags talte præsident Trump til et kampagnestævne i
Montana, hvor han gjorde klart, at han ikke vil lade dem der planlægger et kup
mod ham forhindre ham i at mødes med Putin. ”Jeg skal mødes med præsident Putin
i næste uge,” sagde han, ”at komme overens – lad mig sige jer, at komme overens
med Rusland og at komme overens med Kina, og at komme overens med andre lande er
godt. Det er ikke dårligt.” Han blev mødt med lange og intense bifald, hvilket
viser glæden blandt amerikanere over at det britisk orkestrerede ”Russiagate”
bedrag bliver afsløret som den forbrydelse det er. Det er i den sammenhæng
bemærkelsesværdigt at Theresa Mays forsøg på at genoplive røverhistorien om
Ruslands indblanding i forgiftningen af Skripal med kemiske våben (ved nu at
antyde at Rusland på en eller anden måde må være ansvarlig for endnu et tilfælde
af Novichok-forgiftning) falder til jorden.
Trump fortalte de tilstedeværende, at Obama nær havde ført USA i krig med
Nordkorea, ”en krig som kunne have ført til at 30, 40 eller 50 millioner
mennesker mistede livet.” Han sagde, at han plejede at blive anklaget for at
være for hård mod Nordkorea, indtil Kim Jong-un indvilligede i at mødes, men at
nu bliver han anklaget for at være for blød mod Nordkorea.
Det samme kan måske snart siges om Syrien. Lige nu er der en udvikling i gang i
Syrien, hvor den sidste fase af en fredsaftale iscenesættes, hvilket vil være et
afgørende tema på topmødet i Helsinki. Henover de sidste uger har militser,
støttet af det amerikanske militær, ført forhandlinger med regeringen i Damaskus
og dens russiske støtter. Sydpå, hvor den syriske hær har befriet Daraa, har
flere fraktioner tilhørende den amerikansk-støttede Frie Syriske Hær sluttet
fred med Damaskus, gennem forhandlinger med russiske repræsentanter. De har
udleveret deres tunge våben og tilslutter sig enten den syriske hær eller rejser
til Idlib-provinsen, som det også skete i områder der tidligere blev befriet af
den syriske hær.
Samtidig fører de amerikansk-støttede kurdiske styrker nordpå direkte
forhandlinger med Damaskus.
Det rapporteres fortsat, at præsidenterne, Trump og Putin, allerede diskuterer
en generel fredsplan for hele Sydvestasien. Dette kan give anledning til, at
briterne mister besindelsen.
Alt dette sker parallelt med, at præsentationerne fra Schiller Instituttets
konference, afholdt i Tyskland sidste weekend, hvor de nødvendige midler blev
præsenteret for at Europa kan redde sig selv ved at tilslutte sig Kinas nye
Silkevej og dens strategi for udvikling af Afrika og Sydvestasien, hurtigt
udbredes på internettet. Strategien fra Singapore angående Korea er også i

stadig fremgang, idet USA’s udenrigsminister Pompeo i øjeblikket befinder sig i
Pyongyang. Han medbragte et brev til formand Kim Jong-un fra præsident Trump
sammen med en CD med Elton Johns ”Rocket Man!” Humor udgør en vigtig del af
sandt diplomati.
Lyndon LaRouches koncept om ‘fire-magts-aftalen’ er i sin vorden, og med høj
fart, som det sker, når store idéer manifesterer sig. LaRouches opfordring til
en ‘fire-magts aftale’ bunder i, at kun en alliance mellem sådanne kræfter kan
skabe den nødvendige transformation fra et bankerot pengesystem til en ny verden
med en kreditordning baseret på hamiltonske principper og LaRouches politik for
videnskabeligt fremskridt som præsenteret i de fire love – love som skal bringe
menneskeheden i overensstemmelse med universets love. Det er denne organisering,
som må lede disse nye politiske kræfter til at indføre den nye økonomiske
verdensorden, som LaRouche forestillede sig for over et halvt århundrede siden.

