Spændingerne tager til –
ledernes
topmøde
er
presserende
Den 26. juli (EIRNS) – Da sikkerhedspersonalet fra det
amerikanske udenrigsministerium brød ind i det kinesiske
konsulat i Houston, blot få timer efter 72 timers fristen for
fraflytning udløb, rømmedes det amerikanske konsulat i Chengdu
hurtigt for at overholde den gensidige frist på 72 timer, som
Beijing pålagde mandag. Lederartiklen i Global Times spørger:
”Hvor længe vil den nuværende kinesisk-amerikanske
konfrontation fortsætte? Vil en ny kold krig tage form? Vil
der være militære konflikter, og vil de mulige sammenstød
udvikle sig til storstilet militær konfrontation mellem de
to”? Man konkluderer: ”Tragedierne i 1910’erne og 1930’erne må
ikke gentages”.
Schiller Instituttet sponsorerede indenfor de seneste tre dage
to internationale fora med den tidligere tekniske direktør for
NSA, William Binney, der gennemgik sit bevis for at
efterretningssamfundets påstand om russisk indblanding i
valget i 2016 var en skrøne, og forlangte en ende på NSA’s
overvågningsregime samt fængsling af gerningsmændene bag denne
kriminelle politik. Endvidere implicerede Binney også
udenrigsminister Mike Pompeo i det fortsatte kupforsøg mod
præsident Donald Trump og beskrev sin briefing til den
daværende CIA-direktør Pompeo om bedrageriet med “russisk
indblanding”, hvilket Pompeo ignorerede, idet han i stedet
godkendte Obama-efterretningsholdets løgn om, at Rusland
hackede Demokraternes e-mails for at hjælpe Trump med at blive
valgt. Hvis der herskede nogen tvivl om, at Pompeo er en del
af kampagnen mod sin egen chef, blev det manet i jorden med
hans rejse til London i sidste uge, hvor han gav fuld støtte
til den nuværende hetzkampagne imod Kina, der ledes af de
tidligere MI6-folk Richard Dearlove og Christopher Steele –

selve bagmændene for det ‘russiske kupforsøg’ mod Trump.
Hvad angår Pompeos vilje til at risikere en atomkrig med Kina
for at bevare det britiske imperiums imperialistiske magt,
skal man lytte til hans ord i London: ”Og hvis vi ikke handler
nu, kan vores børnebørn i sidste ende blive underlagt Det
kinesiske Kommunistpartis nåde… Generalsekretær Xi er ikke
bestemt til at tyrannisere i og uden for Kina for evigt,
medmindre vi tillader det”. For en imperialistisk oligark
udgør storstilet infrastrukturel udvikling gennem Bælte- og
Vejinitiativet “tyranni”.
Den anglo-amerikanske krigsfraktion presser stadig på for
konfrontation med Rusland på trods af ‘Russiagates’
tilnærmelsesvise sammenbrud. I både Washington og London
beskylder militære ledere Rusland for at have affyret et
”våbenlignende projektil” i rummet (uden noget forsøg for at
beskrive hvad et ”våbenlignende projektil” kan være), og
bebuder derfor en revurdering af deres politik for
militarisering af rummet. Ligesom med USA’s tilbagetrækning
fra ABM-traktaten og INF-traktaten blev det i første omgang
erklæret, at Rusland “snyder” med traktaterne, hvilket
retfærdiggør et fuldstændigt ophør af traktaten, og fører
verden ind i et
konfrontation.
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I tilfældet med Rusland fortsætter præsident Trump med at
imødegå provokationerne fra sit eget kabinet gennem personligt
diplomati, og foretog en lang telefonsamtale med præsident
Vladimir Putin den 23. juli. Samtalen dækkede mange kritiske
områder – vigtigst af alt: Planer for et topmøde mellem
lederne af de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, der
kan bringe præsidenterne Trump, Putin og Xi Jinping sammen.
Præsident Trump har i mange afgørende situationer
demonstreret, at hans personlige møder med potentielle
modstandere kan tilsidesætte den konfronterende og
provokerende politik fra hans kabinet og hans militær. Aldrig
har sådant personligt diplomati været mere presserende. Det

demokratiske Partis lederskab, inklusive deres patetiske
sandsynlige præsidentkandidat Joe Biden, udgør langt fra et
alternativ til det vanvittige anti-Rusland og anti-Kinahysteri, men lover at være endnu hårdere end Trumpadministrationen.
I mellemtiden er den af Det demokratiske Parti støttede
opstand, der finder sted på gaderne i USA mod Trump og imod
selve nationen, optrappet endnu mere i løbet af den sidste
uge. Barack Obamas personlige rolle i orkestrering og
tilskyndelse til disse Jakobinske bander er ikke fordækt – men
simpelthen “tredje akt” af Det demokratiske partis
bestræbelser, efter “Russiagate” og “Ukrainegate”, på at vælte
den amerikanske regering.
Den mangesidede krise, som civilisationen står overfor –
pandemien, den økonomiske opløsning, den finansielle boble,
truslen om omfattende hungersnød i Afrika, truslen om krig –
kan ikke løses “én for én”. “LaRouche-planen til genåbning af
den amerikanske økonomi – Verden har behov for 1,5 milliarder
nye, produktive job” giver den omfattende løsning, der både
afslutter farerne og iværksætter det nødvendige nye paradigme
for menneskeheden. Det foreslåede topmøde for P5-lederne, der
er aftalt, men uden en fastsat dato, er den minimale og
essentielle struktur for at formidle denne akut nødvendige
proces.

