Dramatiske
tiltag
blandt
forsvarsministrene i ASEANPlus for at forhindre USAKina militærkonflikt
Leder
fra LaRouchePAC den 21. oktober (EIRNS) –Den
amerikanske, kinesiske og russiske forsvarsminister var en del
af forummet “ASEAN Plus” i Singapore i denne uge, hvor der
blev gjort dramatiske tiltag for at forhindre enhver konflikt
mellem USA og Kina i det Sydkinesiske Hav. Efter mange års
intensive bestræbelser fra Bush og Obama-administrationerne
for at fremprovokere et militært opgør med Kina over
suverænitetsproblemer i det Sydkinesiske Hav, meddelte
Singapores forsvarsminister Ng Eng Hen lørdag, at ASEANflådefartøjer var på vej til Zhanjiang i Guangdong-provinsen
(basen for PLA-flåden) for at deltage i en fælles ASEAN-Kina
flådeøvelse i det Sydkinesiske Hav, der begynder mandag. Ng
meddelte også, at der efter mødet mellem ASEAN’s
forsvarsministre og USA’s forsvarsminister James Mattis, at
ASEAN og USA vil afholde flådeøvelser engang næste år
(placeringen skal fastlægges).
De 10 ASEAN-forsvarsministre udstedte en erklæring, som
indeholdt følgende: “Vi glæder os over afviklingen af ASEANKina-Maritim Øvelsen i 2018, og har til hensigt at gennemføre
ASEAN-USA’s maritime øvelser i 2019, hvilket vil styrke
venskabet og tilliden mellem ASEAN medlemsstaternes flåde og
Folkets Befrielses Hærs Flåde og De Forenede Staters Flåde.”
General Mattis holdt også et en-til-en møde med den kinesiske
forsvarsminister Wei Fenghe i 90 minutter. Randall Schriver,
en amerikansk ministersekretær for asiatiske stillehavssikkerhedsanliggender, fortalte efterfølgende journalisterne,
at Mattis havde beskrevet mødet som “ærligt og oprigtigt”, og
at kineserne “er interesserede i at have et militært forhold,

der er en stabiliserende kraft i de overordnede forhold. ”
En “konfliktmæglings”-aftale blev underskrevet af ASEANministrene og godkendt af generalerne Mattis og Wei, for at
udvide retningslinjerne med henblik på at “reducere
sandsynligheden for træf eller hændelser, der kan eskalere til
konflikt i tilfælde af fejl.”
Trump-administrationen har bekræftet, at præsident Donald
Trump vil mødes med præsident Xi Jinping på G20-mødet i
Argentina den 20. november, straks efter midtvejsvalget den 6.
november, mens et topmøde med præsident Vladimir Putin også er
sandsynligt i november, ifølge unavngivne kilder i
administrationen. Alle tre ledere, såvel som Indiens
premierminister Narendra Modi, vil være sammen ved
arrangementet i Argentina. Det er en anledning for disse
ledere til at diskutere, ikke blot at afslutte anti-kinesisk
og anti-russisk hysteri i Vesten, men også et presserende
behov for at indkalde til en ny Bretton Woods-konference for
at håndtere det globale økonomiske kaos, for at forhindre et
ukontrolleret sammenbrud af den tusind billioner dollar store
derivatboble, som truer verdens realøkonomi.
Det er i stigende grad sandsynligt, men ikke sikkert, at det
demokratiske parti, der er blevet forandret til en krigerisk,
pøbelagtig enhed uden anden grund end at støtte det britiske
kupforsøg mod præsident Trump, vil mislykkes i deres
bestræbelser på at overtage Kongressen og indlede en
rigsretssag. De LaRouchePAC-støttede kandidater, fra Kesha
Rogers i Texas og Ron Wieczorek i South Dakota, fører en
national indsats for at forsvare præsidenten mod denne
kriminelle aktivitet, for at støtte Trumps proklamerede
intention om at etablere venskabelige relationer med Putin og
Xi og genoprette det Amerikanske System. Tidlig afstemning er
allerede begyndt adskillige steder. Alle mand på dæk er dagens
ordre, for at opildne den fornuftens gnist, der er i
befolkningen, både for faren og potentialet i dette kritiske
historiske øjeblik.

