Storbritannien
afkobles, ikke Kina

burde

Den 17. maj (EIRNS) – Den farligste udvikling, der kan ske i
den nuværende strategiske situation, er USA’s afkobling fra
Kina, understregede Helga Zepp-LaRouche i en diskussion i
søndags. Verden står over for en eksistentiel krise med en
kombineret pandemi og hungersnød “af bibelske proportioner”,
alt sammen som et resultat af et systemisk finansielt og
økonomisk sammenbrud, der gentagne gange er blevet forudsagt
af Lyndon LaRouche. Ingen løsning på denne krise er
tilgængelig for menneskeheden uden USA’s og Kinas tætte
samarbejde – sammen med Rusland, Indien og andre nationer –
centreret om den presserende, højteknologiske udvikling af den
underudviklede sektor. Det er det centrale punkt i
LaRouchePACs kommende “LaRouche-plan for genåbning af den
amerikanske økonomi: Verden har behov for 1,5 milliarder nye,
produktive job.”
Det faktum, at al snavset omkring det britiske-Obama-støttede
kupforsøg mod præsident Donald Trump endelig kommer frem – og
at Trump insisterer på, at folk vil blive fængslet for dette –
hjælper med til at styrke denne politiske mulighed.
Men hvis forholdet mellem USA og Kina kører skævt, hvis der
sker en alvorlig afkobling, af den slags som briterne aktivt
arbejder for gennem deres agenter i positioner, som Mike
Pompeo, vil planeten brække over i konkurrerende blokke, meget
som det skete under Den kolde Krig – blot denne gang under
forhold af en sammenbrudskrise. Zepp-LaRouche uddybede: Dette
vil være ødelæggende for USA, det vil skabe kaos i hele
Europa, og det vil sætte verden på en kurs mod krig mellem
supermagterne.
Den amerikanske ambassadør i Polen, Georgette Mosbacher,
agerer efter den samme britiske geopolitiske drejebog som

Pompeo. Hun opfordrede til, at amerikanske atomvåben, der nu
er stationeret i Tyskland, skulle overføres til et mere
føjeligt Polen – et stenkast fra Ruslands grænse. Den
tidligere FN-våbeninspektør Scott Ritter svarede syrligt:
”Simpelthen en af de dummeste ideer i verden. Den russiske
overkommando takker i øvrigt for at have gjort det lettere at
overmande og bemægtige sig denne såkaldte nukleare
afskrækkelse – Google 1st Guards Tank Army”. Nyhedsbureauet
Sputnik International bemærkede korrekt, at dette hurtigt
kunne eskalere til en ny cubansk missilkrise.

