Zepp-LaRouche: Gør en ende på
’the chicken game’ – støt
dialog og samarbejde med
Rusland og Kina
Den 3. februar (EIRNS) – Den russiske regering mener, på
baggrund af USA’s tilbagetrækning fra traktaten om
mellemdistanceraketter (Intermediate-Range Nuclear Forces,
INF), at den strategiske situation i verden “alt i alt er ret
alarmerende”. Det er ordene som blev brugt af den russiske
udenrigsminister Sergej Lavrov i en trevejs-dialog med
præsident Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Shoigu,
som på fremtrædende vis blev bragt på Kremls hjemmeside den 2.
januar. I samme udveksling meddelte Putin, at Rusland ville
reagere “symmetrisk” ved også at trække sig fra INF og udvikle
sine egne mellemdistanceraketter samt andre våbensystemer.
Hele dialogen blandt de russiske ledere placerede den
nuværende krise som en del af et længere historisk forløb,
begyndende med USA’s udtræden fra ABM-traktaten i 2002 under
George W. Bush-præsidentskabet – hvilket netop førte til den
russiske politik om at udvikle våbensystemer baseret på nye
fysiske principper, som præsident Putin beskrev i sin
historiske tale til Forbundsforsamlingen 1. marts 2018.
Helga Zepp-LaRouche sagde i dag i en kommentar, at verdens
strategiske situation faktisk er “meget, meget alvorlig” og
kræver akut handling. Allerede i hendes ugentlige webcast den
31. januar, holdt dagen før USA formelt meddelte sin
tilbagetrækning fra INF-traktaten, blev Zepp-LaRouche spurgt:
“Fra din erfaring med diskussioner med folk: er der mennesker
i Rusland og Kina, der forstår muligheden for… eller er
opmærksomme på muligheden for denne fire-magts-aftale [mellem
USA, Rusland, Kina og Indien] og at bruge det som grundlag for
en Ny Bretton Woods?” Til hvilket hun svarede:

“Altså, jeg tror at dette er et stort spørgsmål. Fordi jeg
tror generelt, at kineserne ville – afhængigt af hvordan disse
aktuelle handelsforhandlinger med præsident Trump forløber…
Hvis det går godt, så vil jeg sige, at kineserne generelt har
tendens til at være mere optimistiske med hensyn til at ændre
historiens forløb.
“Russerne er efter min erfaring meget pessimistiske. De ser på
den mulige annullering af INF-traktaten, de ser på alle de
andre meget aggressive signaler mod Rusland, og de tror, at
der er en meget lille chance, om nogen, for at USA vil ændre
sig i mange år fremover.
“Nu tror jeg dog ikke, at det er det endelige svar …. Jeg
tror, at enhver der er ved sine fulde fem, og ikke er parat
til at risikere eksistensen af den menneskelige art, virkelig
burde fremme dialog og samarbejde snarere end at holde dette
‘chicken game’ gående, hvilket spil i virkeligheden kunne
udrydde hele den menneskelige art.
“Jeg tror, at russerne har brug for at se nogle tegn på, at
amerikanere og europæere er villige til at afvige fra dette
vanvittige konfrontationsforløb for at udvikle håbet om, at
det kan ændres. Og det kan ikke komme fra Rusland; det kan kun
komme internt fra Vesten.”
Trump kan hjælpe med at sætte tingene på rette spor ved at
opnå en fuld økonomisk samarbejdspakke med Kina; ved at
forfølge hans vellykkede forhandlinger med Nordkorea og ved at
trække amerikanske tropper ud af Syrien og afslutte æraen med
Bush-Obamas aggressionskrige – som Trump selv under
præsidentvalgkampagnen lovede, at han ville gøre. Og vi kan
hjælpe Trump med at gøre alt dette ved at besejre det britisk
iscenesatte statskup imod hans regering.
Men det måske mest udtalte signal om at USA beslutter sig for
den rette kurs ville være, hvis præsident Trump endelig
frifandt Lyndon LaRouche og endvidere gennemførte hans politik

for en firemagts-aftale om at organisere et Nyt Bretton Woodssystem, til erstatning for det døende Britiske Imperium.

