En ny mulighed
Leder fra LaRouchePAC, 9. februar, 2017 – I en ekstraordinær
og inspirerende diskussion med LaRouchePAC’s Komite for
Politisk Strategi den 6. feb., viste Lyndon LaRouche, at
præsident Trumps topmøde med Japans premierminister Shinzo Abe
den 10.-11. feb. åbner døren for USA til at tilslutte sig »det
nye arrangement mellem nationer«, der inkluderer de
igangværende
initiativet,

russisk-japanske
aftaler,
som anføres af Kina, og de

Bælt-og-Vejandre hermed

relaterede, revolutionære nye funktioner af verden i det 21.
århundrede. Den første artikel i det netop, den 10. februar,
udkomne nummer af »Executive Intelligence Review«, EIR, med
overskriften, »Vælg derfor livet«, opsummerer denne
diskussion, som fandt sted den 6. feb., og vil ikke blive
gengivet her. I stedet vil vi blot pointere nogle af de
seneste hovedudviklinger, der markerer denne historiske
mulighed, en mulighed, som, bemærkede hr. LaRouche, kun vil
stå åben i et begrænset tidsrum – med mindre den gribes nu,
gennem hans »Fire Nye, Økonomiske Love« fra juni 2014.
Som vi tidligere har fortalt, så forlyder det, at
premierminister Abe kommer til Washington med et tilbud om
investeringer i højteknologi, inkl. højhastighedstog, og som
vil skabe 700.000 amerikanske jobs. Han forventes også at
tilbyde samarbejde om forskning inden for højteknologiske
områder, inkl. avanceret kernekraft. Derudover handler Abes
mission til Washington, som i dag rapporteredes af Nikkei
Asian Review, om, at Abe vil foreslå dannelsen af et
permanent, amerikansk-japansk, økonomisk råd, der på den
japanske side skal ledes af finansminister Taro Aso, der også
er vicepremierminister, og på den amerikanske side af
vicepræsident Mike Pence.
Samtidig med premierminister Abes ankomst til Andrews Air
Force Base torsdag aften, rapporterede Mainichi, »vil Abe søge
at diskutere måder med Trump, som kan styrke bilateral handel

og investering til gavn for det større, asiatiske
Stillehavsområde … iflg. japanske myndigheder.«
I diskussionen den 6. februar havde Lyndon LaRouche
indbefattet hele dette initiativ fra Abes side over for USA, i
den sammenhæng, som er Japans nye aftaler med Rusland om
betydeligt, økonomisk samarbejde, der fører frem til en
fredsaftale. Med hensyn til dette japansk-russiske aspekt,
rapporterede Mainichi i går, at datoen den 7. februar var »De
Nordlige Territoriers Dag« i Japan, hvor, hvert år, de
japanske indbyggere, der i 1945 blev udvist af disse øer af
sovjet-russerne, samt deres efterkommere, samles omkring
øernes tilbagevenden til Japan. Men denne gang talte
premierminister om det i sin »fremgangsmåde«, der »tilsigter
at styrke gensidig tillid gennem fælles projekter og at føre
til indgåelse af en fredsaftale«. Meningsmålinger, der blev
gennemført kort tid efter Abes topmøde med præsident Putin i
Japan i december, viste, at omkring 60 % af den japanske
befolkning støttede denne »nye fremgangsmåde«.
»Sputnik« rapporterede dette samme dag, som den japanske
udenrigsminister Kishida indkaldte til det første møde i et
interministerielt råd i den japanske regering, om samarbejde
med Rusland om Kurillerne (eller de Nordlige Øer). »Jeg vil
gerne bede alle interesserede ministerier om at begynde at
overveje fælles økonomiske projekter med Rusland, inkl. inden
for fiskeri, turisme, sundhedspleje og miljøbeskyttelse«,
sagde Kishida. »Disse projekter bør være økonomisk
fordelagtige for både Japan og Rusland.« Lyndon LaRouche
understregede i særdeleshed denne sidste pointe, »økonomisk
fordelagtig for begge parter«, tidligere på dagen.
Det rapporteres yderligere, at premierminister Abe vil besøge
Rusland to gange i år og afholde topmøder med Vladimir Putin
under begge besøg. Datoen for det første besøg vil blive
fastsat til første halvdel af 2017, og det andet besøg bliver
til Vladivostok Øst Økonomiske Forum i september.

På den amerikansk-kinesiske side har præsident Trump onsdag
sendt et brev til Kinas præsident Xi Jinping. Teksten er ikke
blevet offentliggjort, men begge parter sagde, at brevet
takkede præsident Xi for hans lykønskningsbudskab i anledning
af Donald Trumps indsættelse, overbragte ønsker for det
kinesiske folk i anledning af Lanternefestivalen den 11.
februar og ’Hanens År’, og sagde, at præsident Trump ser frem
til at udvikle en »konstruktiv relation« med Kina. Som svar
sagde talsmand for det Kinesiske Udenrigsministerium, Lu Kang,
at, »Kina tilskriver udviklingen af relationen med USA stor
betydning«. Kina og USA har begge et ansvar for at sikre fred
og stabilitet i verden og fremme global udvikling og velstand.
»Samarbejde er det eneste rette valg for Kina og USA.«
På den amerikansk-russiske side bekræftede talskvinde for det
Russiske Udenrigsministerium, Maria Zakharova, i dag, at
Rusland og USA i øjeblikket arbejder på muligheden for et møde
mellem den hhv. russiske og amerikanske udenrigsminister,
Sergei Lavrov og Rex Tillerson, på sidelinjen af G20udenrigsministermødet i Bonn den 16.-17. februar.
I går kom udenrigsminister Lavrov med kommentarer i anledning
af offentliggørelsen af dokumenter fra 1943, fra
Sovjetunionens Udenrigsministerium. Under en meget bevægende
genkaldelse af dette afgørende krigsår, sagde han:
»Til trods for, at de allierede forfulgte hver deres
interesser, var de i stand til at hæve sig over splittelser og
uoverensstemmelser og slå sig sammen for at besejre den
nazistiske ideologi. Dette fremgår tydeligt af dokumenterne om
Udenrigsministerkonferencen i Moskva i oktober 1943, og af De
Tre Stores konference i Teheran, i november-december, 1943.
Under disse begivenheder diskuterede deltagerne afgørende
spørgsmål, som, blandt andre ting, havde relation til
verdensordenen efter krigen og oprettelsen af De forenede
Nationer. I dag, hvor det internationale samfund konfronteres
med den internationale terrorismes og ekstremismes svøbe, der
ikke har fortilfælde, er denne erfaring med alliance og

samarbejde for at adressere fælles opgaver særlig vigtig.«
Foto: Japans premierminister ankom torsdag til Washington, til
topmøde med præsident Trump den 10.-11. febr. Foto fra
tidligere lejlighed.

