Trump går imod imperiet: annoncerer
tilbagetrækning fra Syrien,
udvikling i Mexico og Mellemamerika
Den 19. december (EIRNS) – Præsident Trump er begyndt at finde råderum til at
handle efter sine egentlige hensigter, idet han har konsolideret støtten i
Senatet under valget, hvilket i store træk gør en rigsretssag umulig, mens det
britiske fupnummer, Russiagate, smuldrer. I løbet af de sidste 24 timer har
Trump påført to slag mod imperiet, ved at erklære at alle amerikanske tropper og
operatører fra udenrigsministeriet vil blive trukket hurtigt ud af Syrien og
samtidigt erklære, at USA og Mexico vil fortsætte med store fælles investeringer
i jobskabelsesprogrammer i de fattigdomsramte (og narkotikainficerede) områder i
det sydlige Mexico og de centralamerikanske nationer Honduras, El Salvador og
Guatemala.
Om Syrien tweetede præsidenten: “Vi har besejret ISIS i Syrien, min eneste grund
til at være der under Trump-præsidentskabet.” Hans talsmand bekræftede, at
tilbagetrækningen vil fortsætte i hast. Ifølge New York Times har nogle
Pentagon-embedsmænd kæmpet med næb og kløer for at stoppe ham, eller i det
mindste gøre det til en gradvis tilbagetrækning, men Trump ville ikke give sig.
Dette skete på den samme dag, som “Astana-gruppens” garanter for våbenhvilen i
Syrien, Rusland, Tyrkiet og Iran, kom til enighed med syrerne og FN om at
oprette et forfatningsudvalg for at udarbejde en forfatning for en ny syrisk
politisk struktur. Trump har gentagne gange understreget, at han ikke er
interesseret i et regimeskifte i Syrien eller andre steder. I Mexico har Trump
fundet fælles fodslag med den nye mexicanske præsident Andrés Manuel López
Obrador (eller AMLO, som han kaldes) om de nødvendige midler til at håndtere den
ulovlige migrationskrise – at skabe arbejdspladser. AMLO sagde tirsdag
formiddag: “Dette er en ny, anderledes måde at håndtere migrationsproblemet på,
som omhandler årsagerne. Dagen kommer snart, hvor folk ikke behøver at emigrere
fra Mexico – i det mindste er det min drøm. “Aftalen som blev indgået i går, vil
omtrent fordoble USA’s planlagte investeringer i regionen, måske med over 10
milliarder dollar.
Nu begynder kampen for at gøre dette initiativ til starten på det kæmpe
regionale infrastrukturprogram, der kræves for at besejre narkokartellerne og
den enorme fattigdom i regionen, som f.eks. at bygge jernbanen, der forbinder
kontinenterne i Nord- og Sydamerika, der er foreslået lige siden McKinleyadministration. Det er netop dette engagement i fred gennem udvikling og

samarbejde med Rusland og Kina i denne vision for fremtiden, som har drevet det
vanvittige Britiske Imperiums indsats for at bringe Trump til fald. Det MI6fabrikerede svindelnummer om ”aftalt spil med Rusland” er blevet afsløret som et
totalt bedrageri, og selvom Mueller og hans team fortsætter med at fremstille så
mange potentielle anklager mod Trump som muligt (ingen har noget at gøre med
Rusland, Muellers tildelte mål), bevæger Trump sig videre.
Det britiske Overhus slap katten ud af sækken den 18. december med en rapport
udgivet af “Komiteen for Internationale Relationer” med titlen: “Britisk
Udenrigspolitik i en omskiftelig Verden”. Ligesom imperier har for vane, når de
nuværende midler til at drive en verdensmagt er ødelagt, lister de ikke
stilfærdigt væk i natten. Deres midler i de sidste mange årtier, efter Franklin
Roosevelt og John F. Kennedys død, har været at bruge amerikanske “muskler” for
at gennemføre britisk imperial politik – udkæmpe koloniale krige i Sydøstasien
og Sydvestasien og pålægge “IMF betingelser” for at forhindre enhver reel
udvikling i de tidligere kolonier. Overhusets rapport jamrer over, “at skaderne
på de amerikansk/britiske relationer (briternes vigtigste internationale
forhold), hvis Trump skulle vinde det næste præsidentvalg, vil blive
længerevarende, og regeringen ville blive nødt til at lægge mindre vægt på at nå
en fælles amerikansk/britisk tilgang til de vigtigste problemer i dag, end det
har været tilfældet tidligere”. Faren ved dette, tilføjer de, er at Kina og
Rusland også udgør en trussel mod den “regelbaserede internationale orden”
(deres eufemisme for det Britiske Imperium). Og Indien, frygter de, kan også
slippe væk fra deres imperiale styre.
Her har vi det – imperiet er bange for den potentielle samling af USA, Rusland,
Kina og Indien, “De Fire Magter”, som Lyndon LaRouche længe har insisteret på er
den nødvendige minimum af kraft, der behøves for at afslutte det britiskkontrollerede verdensfinansielle systems magt, og, gennem en ny Bretton Woodskonference med andre ligesindede nationer, i stedet oprette et kreditsystem med
faste valutaer, baseret på hamiltoniske principper for global udvikling. Kinas
Bælte og Vej-Initiativ eksisterer allerede som strukturen (foreslået af LaRouche
i 1990’erne) der er nødvendigt for at lancere et nyt paradigme for global
udvikling – hvilket forklarer den nuværende masseudgydelse af hysteriske angreb
på Kina og Bælte og Vej-Initiativet, ved simpelthen at fornægte virkeligheden af
det økonomiske mirakel skabt af Kina i løbet af de sidste 40 år, og deres
intention om at gøre processen tilgængelig for hele verden.
Den kendsgerning at det nuværende London/Wall Street-baserede finanssystem nu er
i de første stadier af opløsning, som i stigende grad anerkendes af de
finansielle oligarker selv, øger simpelthen nødvendigheden af at bringe disse
nationer sammen for en ny Bretton Woods-proces. Det eneste der står i vejen er

det Britiske Imperium. Er det ikke på tide at afslutte det? Albion delenda est.

