‘Afslut den McCarthy-agtige
heksejagt
mod
Kina
og
præsident Trump’
Den 6. november (EIRNS) – Executive Intelligence Review vil
snart udgive en 24-siders brochure med overskriften “Afslut
den McCarthy-agtige heksejagt mod Kina og præsident Trump”. Og
det er på tide.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte medarbejdere i Europa den 5.
november: “Den overordnede dynamik i verden er, at den
liberale model, den koloniale, imperiale model, anført af det
britiske imperium, helt klart er ved at selvdestruere; hvilket
ikke betyder, at det ikke er ekstremt farligt, men der er
ingen måde, hvorpå systemet kan overleve.”
”Og det”, fortsatte hun, ”er i en fuldstændig kamp med det Nye
Paradigme der er ved at opstå, som klart er domineret af Kina,
af Asien, af lande der ønsker at få en ny model for
internationale relationer …. Der er ingen nationale løsninger,
der er ingen spørgsmål, der har en chance for succes, hvis de
ikke på en eller anden måde integreres i dette overordnede
strategiske perspektiv. ”
Potentialet

i

en

sådan

vidtgående

amerikansk-kinesisk

alliance, som grundstenen i et globalt nyt paradigme, er netop
hvad det britiske imperium frygter mest hos præsident Donald
Trump. Trump kan virkelig vælte hele skakbrættet med den
bedrageriske rigsretssagsoperation mod ham, ved at ramme det
britiske imperium på deres svage flanke: Ved at bruge sit
planlagte møde med den kinesiske præsident Xi Jinping i de
kommende uger, ikke kun til at underskrive den første fase af
en handelsaftale mellem USA og Kina, som nu er planlagt, men
også til at tage yderligere konkrete skridt, herunder:
Arbejde med Kinas Bælte- og Vejinitiativ, herunder

større infrastrukturprojekter i USA. Dette vil dramatisk
forøge den amerikanske beskæftigelse indenfor faglært
produktion, netop på et tidspunkt, hvor beskæftigelsen i
fremstillingsvirksomhederne er faldende i sådanne
vigtige svingstater som Michigan, Pennsylvania,
Wisconsin og Ohio — som Trump har brug for at vinde i
2020.
Samarbejde med Kina og Mexico om at stoppe indsmugling
af fentanyl fra Mexico til USA, sammen med alle andre
stoffer og ulovlig våbenhandel over grænsen mellem USA
og Mexico. Sådanne tiltag bør kobles sammen med det
amerikansk-kinesiske samarbejde, for i fællesskab at
udvikle hele Mexico-Mellemamerika regionen økonomisk.
Trump vil finde en villig partner i Xi Jinping til at opbygge
et sådant forhold. I sin hovedtale i går på Kinas
Internationale Import Expo i Shanghai (CIIE), holdt Xi sin
tale stående foran en skærm med en nedtælling for at vinde
landets kamp mod fattigdom, som helt vil være elimineret i
Kina ved udgangen af 2020, en imponerende præstation, som
allerede har løftet omkring 850 millioner mennesker ud af
fattigdom. I denne tale sagde Xi:
“Af de problemer som verdensøkonomien står overfor, kan ingen
løses af et enkelt land alene. Vi må alle sætte menneskehedens
almene vel først snarere end at sætte ens egne interesser over
alles fælles interesser… Jeg har tillid til de lyse udsigter
for Kinas økonomiske udvikling. Kinas udvikling, set gennem
historiens linse, er en integreret del af den ædle sag for
menneskelig fremgang. Kina vil række sine arme ud og tilbyde
verdens lande flere markedsandele, investeringer og vækst.
Sammen kan vi opnå udvikling for alle. Den kinesiske
civilisation har altid værdsat fred under himlen og harmoni
mellem nationer. Lad os alle arbejde i denne ånd og bidrage
til en åben global økonomi og til et samfund med en fælles
fremtid for menneskeheden.”
En ting er helt sikker: Hvis Trump tager imod tilbuddet og

handler på den måde, vi har angivet, vil det britiske imperium
gå amok, begyndende med deres golem, den sære fremtoning,
George Soros. Trods alt, er Soros verdens førende fortaler for
legalisering af narkotika; han finansierer et stort antal af
Kongressens Demokrater, der på selvmorderisk vis marcherer
videre med deres rigsretssag mod Trump; og han er en
betydningsfuld organisator af den voldelige destabilisering af
Hongkong, sammen med andre farvede revolutioner…
Men Soros er bare en særdeles ubehagelig frontfigur for en
global britisk imperial politik. Lyndon LaRouche behandlede
dette spørgsmål indgående i nogle bemærkninger i juli 2009 til
medarbejderne i Sonora, Mexico, som dengang var hårdest ramt
af A/S Narkotikas narko-terrorisme. LaRouches bemærkninger for
et årti siden er stadig lige gyldige i dag:
“I kæmper imod det Britiske Imperium …. Men faktum er, at
Mexico ikke kan vinde denne krig, alene i Mexico. Styrkerne er
internationale. Det er kræfterne fra det britiske imperium,
inklusive de britiske håndlangere i USA, og britiske
håndlangere rundt om i verden …. I står over for det britiske
imperium. I har ikke at gøre med nogle lokale narkopushere; I
har at gøre med Prins Philip, fra det Britiske Imperiums
kongelige familie, gennem hans verdensnaturfredningsbevægelse
(WWF), som er fjenden af hele civilisationen! …
“Først og fremmest er det nuværende globale finansielle
valutasystem dødsdømt! Intet kan redde dette system i sin
nuværende form …. Det er sådan, vi håndterer disse
anliggender. Enhver form for effektiv krigsførelse er ikke
baseret på skyderier. Det er baseret på ideer. Det er baseret
på principper og begreber. Strategiske forestillinger. Hvem er
vores potentielle allierede? Jo altså, vores potentielle
allierede er Kina, der er under angreb fra det britiske
imperium …. Men ved at være klog og tænke globalt og
strategisk, kan vi hver især finde vores egen måde, en måde at
nå frem til en global indsats for at komme videre og endelig
ødelægge den fælles fjende”.

