De fire magter, der kan
begrave Det britiske Imperium
Leder fra LaRouchePAC, 26. januar, 2017 – Den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov sagde følgende til det russiske
parlaments, Dumaens, underhus:
»Vi mener, at, i takt med, at Rusland, USA og Kina opbygger
deres relationer, bør denne trekant ikke være lukket eller
rettet mod projekter, der kunne bekymre andre stater. [De bør
være] åbne og retfærdige. Jeg er overbevist om, at Ruslands,
USA’s og Kinas økonomiske struktur er af en sådan art, at de i
væsentligt grad komplementerer hinanden i den materielle og
fysiske sfære.
Med hensyn til internationale sikkerhedsproblemer, så spiller
disse tre lande en meget vigtig rolle. Rusland og Kina har
begrænset forsøg på at introducere konfronterende,
magtbaserede løsninger i verdenspolitik. Vi forventer, at
Donald Trump, der har bekræftet, at han er forpligtende
engageret til primært at fokusere på amerikanske [nationale]
problemer og opgive indgriben i andre staters interne
anliggender, vil gøre det samme.«
Det Kinesiske Udenrigsministeriums talsmand, Hua Chunying,
responderede i dag til Lavrovs udtalelse og sagde, iflg. TASS:
»Kina, Rusland og USA er de førende, globale magter, og de er
permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd. Vi har et stort
ansvar for global fred, stabilitet og udvikling.«
Beijing har intensiveret relationerne med strategisk
partnerskab og samarbejde med Rusland, og har også bestræbt
sig på at udvikle relationer, baseret på tillid, med USA,
sagde hun.
»Kina har derfor til hensigt at intensivere samarbejdet med

USA og Rusland og bidrage i fællesskab til at løse opgaver og
udfordringer i den moderne verden«, sagde hun.
Hun bemærkede ligeledes, at den russiske side gentagent har
sagt, at de tillægger de russisk-kinesiske relationer stor
betydning og vurderer dem højt. »Vi hilser dette velkommen«,
sagde hun og tilføjede, at relationerne med strategisk
partnerskab og samarbejde mellem de to lande har nået det
højeste niveau, og begge sider har til hensigt i fællesskab at
arbejde på spørgsmålene omkring regional og global fred,
stabilitet og udvikling.
Den fjerde af de »fire magter«, som Lyndon LaRouche nævner, og
som tidligere blev organiseret af Franklin Delano Roosevelt i
hans egen kamp for at gøre en ende på Det britiske Imperiums
verdensherredømme – er Indien. I dag, på Indiens ’Republikkens
Dag’, sendte den russiske præsident Putin til Indiens
præsident og premierminister hilsner, som sagde, at det
specielle og privilegerede partnerskab med Indien er en
ufravigelig prioritet i Ruslands udenrigspolitik.
Ingen af de udviklinger, der finder sted i verden i dag, kan
forstås uden, at man først begriber den kendsgerning, at denne
mulighed nu er virkelighed.
Som Lyndon LaRouche forudså, så, byggende på det fundament,
som Franklin Roosevelt lagde, kan denne kraft fra disse fire
magter, hvis den konsolideres, gøre en ende på Det britiske
Imperium for altid, og på afgørende vis, og for altid, bevæge
verden ind i det Nye Paradigme. Dette er den opgave, vi har
for os.
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