Det næste anslag mod terror:
Hjælp Mexico med at forsegle
dets grænse mod narkotika og
våbenhandel
Den 28. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trumps succes med
at afskære ISIS i Sydvestasien, efterfulgtes af hans dristige
beslutning om at trække amerikanske tropper tilbage fra Syrien
og anvende internationalt samarbejde mod narkotikasmuglende,
menneskehandlende terrorister. Her har han bekæmpet
terrorisme, mens han hjalp med at stabilisere Syrien, i stedet
for at nedbryde de nationale regeringer og skabe terrorisme,
som tidligere præsidenter gjorde.
Nu til et klart og åbenlyst nødvendigt næste skridt: Samarbejd
med Mexico for at besejre de narkotika- og våbensmuglende og
menneskehandlende terrorister, der truer med at overtage dette
land. Åbningen er allerede skabt.
LaRouches borgerbevægelse i Mexico, MOCILA, sendte et åbent
brev til den mexicanske præsident Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) den 25. oktober 2019. Skrivelsen var en opfølgning på
narkotikakartellernes nærmest militære overtagelse af byen
Culiacan den 17. oktober. Med titlen: “Fire foranstaltninger
til at besejre A/S Narkotikas overtagelse af Mexico” hedder
det i det åbne brev fra MOCILA:
“Det er ofte tilfældet i historien, at kræfter der fører en
ond politik bliver blændet af deres eget hybris og tror, at de
kan påtvinge hele nationer deres vilje med rå vold og
terrortaktik. Men selve deres arrogance blotter deres egen
akilleshæl og kan føre til deres undergang forårsaget af deres
tiltænkte ofre, hvis sidstnævnte går til kraftigt modangreb på
den udsatte svage flanke.

”Sidste uges magtdemonstration af A/S Narkotika, det
internationale narkotikakartel, styret af bankerne i City of
London og Wall Street, omkring Ovidio Guzmán-sagen, udgør
netop en sådan mulighed.
“I den samme ånd som vi udsendte et ‘Åbent brev til AMLO’
tilbage i september 2018, inden De tiltrådte, opfordrer
LaRouche-bevægelsen i dag – baseret på afdøde Lyndon LaRouches
anerkendte anseelse i disse anliggender – indtrængende om at
vedtage fire konkrete foranstaltninger, der vil fratage A/S
Narkotikas taktiske sejr i Ovidio Guzmán-sagen og vende den
til deres strategiske nederlag”.
“1) Afsæt omgående Deres indenrigsminister, Olga Sánchez
Cordero, som er en ledende talsmand for A/S Narkotikas politik
for narkotikalegalisering, og en trojansk hest i Deres
regering.
“2) Fortsæt indædt den offensive politik De allerede har
indledt, for samarbejde med Trump-administrationen om at
fastfryse eller hermetisk forsegle grænsen mellem USA og
Mexico, både mod våbenstrømmene sydpå og narkotikastrømmene
nordpå, ved anvendelse af avancerede teknologier, herunder
opsporing med laser, MR, røntgenstråler og mere. Dette er en
vigtig del af LaRouches mangeårige plan mod narkotika [se
Dennis Small, “LaRouche-planen for at ‘hermetisk forsegle’
grænsen mod narkotikatrafik,” EIR, 29. marts, 2019].
“3) Udvidelse af sådan et internationalt samarbejde, ved at
forhandle en aftale med Kina om at samarbejde 100% for at
stoppe indstrømningen af fentanyl til Mexico, og især i staten
Sinaloa, hvorfra det i stigende grad skæres ned til lavere
koncentrationer for videreforsendelse til USA. Dette vil skabe
et effektivt trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina og USA, da
Kina og USA allerede har nået en betydelig bilateral aftale om
at stoppe fentanylens plage.
“4) Foreslå yderligere trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina

og USA, for at bringe afgørende infrastruktur og andre
udviklingsprojekter til Mexico og Mellemamerika i forbindelse
med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), som nu omfatter 157
nationer i hele verden. Kun ved at stille sådanne muligheder
for produktiv beskæftigelse for regionens ungdom til rådighed,
kan de frigøres fra slaveri af narkotikahandelen og dens
terroristbander, og fra det desperate behov for at migrere til
USA for at sikre basal overlevelse for sig selv og deres
familier.
”Et sådant globalt paradigmeskifte hen imod BVI ville også
medføre en gældssanering af hele det bankerotte
transatlantiske finanssystem, som er drivkraften bag den
internationale narkotikahandel, og som under alle
omstændigheder er på vej mod en sprængning af dets 1,5
billiarder $ store spekulationsboble, der får 2008-krisen til
at ligne en skovtur til sammenligning.
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