Trump, Barr tager kraftige skridt
imod kupmagerne, men spændinger i
forhold til Kina truer
Den 2. juni (EIRNS) – Præsident Donald Trump ankommer til London den 3. juni,
hvor han har lejlighed til direkte at udfordre de kriminelle handlinger af de
britiske imperialistiske operatører, hvis fejlslagne indsats for at afsætte
USA’s præsident nu er eksponeret for offentligheden. Denne forbrydelse matcher
tidligere forbrydelser begået af ‘Perfidious Albion’ (perfide Storbritannien,
red.) mod USA og det Amerikanske System siden frihedskrigen, herunder krigen i
1812 og den britiske sponsorering af konføderationen i borgerkrigen. Den
kendsgerning at det Britiske Imperium har udført flere mord på amerikanske
præsidenter, herunder på JFK, kræver, at de britiske efterretningsoperatører,
der dirigerede det mislykkede kup, herunder tidligere direktør for MI6 Richard
Dearlove og daværende GCHQ-direktør Robert Hannigan, offentligt og højlydt
identificeres og fordømmes – noget, som Lyndon LaRouche fremholdt som den
“kunstige fordel” opnået ved en forhånds-identificering af den egentlige
‘kontrollør’ af en potentiel snigmorder.
Trump har trods alt offentligt identificeret briterne og Five Eyes-medlemmet
Australien som centrale aktører i kuppet. Med hensyn til hans statsbesøg har EIR
nu udarbejdet “Syv spørgsmål og krav, som Præsident Trump burde fremsætte
overfor sine britiske værter, hvis noget som helst efterretningssamarbejde skal
fortsætte”; dette dækkes i dagens ‘EIR Daily Alert’.
En afsløring af det Britiske Imperiums historiske rolle i bestræbelserne på at
genoprette kontrollen over dets tidligere amerikanske koloni har aldrig været
mere presserende eller mere gennemførlig. Det amerikanske folk har fået øjnene
op for denne virkelighed på grund af det åbenlyse britiske had – og de skjulte
handlinger – mod Donald Trumps præsidentskab. Mennesker med god vilje, som for
eksempel patrioter i deres respektive nationer, må gøre alt hvad der står i
deres magt for at hjælpe med at afsløre dette onde uvæsen og afslutte
eksistensen af imperialisme og geopolitik i verden en gang for alle.
Nødvendigheden for denne indsats ses af den voksende fare for konfrontation
mellem Kina og Trump-regeringen, på trods af Trumps personlige erklæring om at
han ønsker gode forbindelser med Xi Jinping og Kina. Tiltrædende
forsvarsminister, Patrick Shanahan, der talte ved ‘Shangri-La Dialogue’ i
Singapore den 1. juni, fremsatte en række løgnagtige angreb mod Kina, med kun få

formildende udsagn der lagde op til samarbejde. Han fordømte Kina som en
“uregerlig aktør”, der udfordrer den “regionale orden” og er “den største
trussel mod landenes vitale interesser i hele regionen”, idet han gik i detaljer
med flere beskyldninger fra den hysteriske kampagne der foregår i USA og
Storbritannien i dag, imod alt hvad der er kinesisk.
De andre nationer i Asien mener selvfølgelig ikke, at Kina er en trussel, men
hilser Kinas opstigning – og de store fordele ved det nye paradigme, der
tilbydes af Bælte- og Vej-Initiativet – velkommen, på trods af “instruktionerne”
fra Vesten om, at de skal tage USA’s parti mod Kina og undgå den “rovgriske
økonomi og aftaler om gæld for suverænitet” (Shanahans ord), der kommer fra
Kina.
Faren er stor. Den kinesiske forsvarsminister, General Wei Fenghe, henvendte sig
til det samme forum i Singapore i dag. Han begyndte: “Menneskeheden står ved en
skillevej”, idet han modstillede “Xi Jinpings store vision om at opbygge et
samfund med en fælles fremtid for menneskeheden” med Shanahans forsøg på at
genoprette “militære blokke” og åbenlyst forsøge at “undergrave andres
interesser”. General Wei udtalte: “Se verden med et åbent og rummeligt sind, og
der vil være venner og partnere overalt. Se verden med et smalt og afvisende
sind, og der er kun fjender og modstandere. Dette er en selvopfyldende profeti.”
Kinas statsråd udgav også i dag en hvidbog om “Kinas holdning til de kinesiskamerikanske økonomiske og handelsmæssige konsultationer.” I hvidbogen
afviser Kina kraftigt beskyldningerne fra de amerikanske handelsforhandlere,
Robert Lighthizer og Steven Mnuchin, om at Kina ikke har honoreret aftaler,
eller at Kinas utrolige fremskridt alene skyldes tyveri af teknologier fra
Vesten. Hvidbogen fortsætter: “Handelskrigen har ikke ‘gjort Amerika stort
igen.’ Ikke desto mindre opfordres der til fornyede forhandlinger.
Den kommende måned, der leder frem til G20-mødet i Osaka den 28.-29. juni, er et
afgørende øjeblik i menneskehedens historie. Statsoverhovederne for de fire
store civilisationer, der af Lyndon LaRouche er identificeret som “De Fire
Magter”, vil alle være til stede – Kina, Rusland, Indien og USA (der
repræsenterer destillationen af det bedste fra den europæiske civilisation).
Trump har antydet, at han agter at mødes med Vladimir Putin, Xi Jinping og
Narendra Modi på dette topmøde. Det er denne gruppering, som LaRouche
identificerede som værende det nødvendige minimum til at udgøre en Ny Bretton
Woods-konference; at etablere et nyt globalt kreditsystem; en konference, der
kan erstatte det fallerede London-baserede monetære system; skabe et nyt
paradigme med et win-win samarbejde, der vil erstatte det nuværende ‘anglohollandske’ liberale system for evigt.

Der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed for Lyndon LaRouche den 8. juni i
New York City. Der kunne ikke være en mere passende begivenhed for at ære hans
minde, end at de fire stormagtsledere mødes for at starte processen med at
udforme det nye paradigme. Hvis Trump ville bekendtgøre Lyndon LaRouches
frifindelse i denne historisk gunstige måned, ville potentialet for det nye
paradigme blive betydeligt forøget.

