Washington:
Fredsdiplomati
eller krigsmobilisering
10. oktober (EIRNS) – Det ville være muligt at berette om en
række diplomatiske tiltag undervejs i Biden-administrationen
og konkludere, at et amerikansk skifte, hen mod
fredsforhandlinger og udvikling, finder sted. Men det ville
være lige så muligt at berette om en lignende række væsentlige
tiltag, som tages af Biden-administrationen, der ville føre
til den modsatte konklusion – at forberedelser til krig er
undervejs og tæt på et punkt, hvor der ikke er nogen vej
tilbage.
Man behøver blot at huske på, at beslutningen om at afslutte
den frugtesløse og blodige ”endeløse krig” i Afghanistan – et
skridt i retningen af fornuft – blev efterfulgt af et britisk
imperialt træk for at forene USA, Storbritannien og Australien
i en militærpagt, et skridt mod et ”asiatisk NATO” for at
forberede en krig mod Kina. Den 5. oktober udgav USA’s
flådeminister, Carlos del Toro, en ”strategisk vejledning”,
som udråbte Kina til at være den største, enkeltstående fare
for USA. Det ”centrale, ledende koncept, den højeste
prioritet”, siger han, er at ”udvide vores fordele indenfor
krigsbekæmpelse i forhold til Kina” ved ”at udvide vores
globale magtpositur” for at omringe og true både Kina og
Rusland.
Kinas svar på denne provokation – særligt til Wall Street
Journals påstand om at USA har militært personel på Taiwans
fastland, som træner taiwansk militær – er ligeså alvorligt,
som dette tydeliggøres i Global Times’ leder, at hvis dette er
sandt, vil det blive betragtet som en ”invasion” af Kinas
suveræne territorium, og at USA’s styrker ville være de første
til at blive udslettet, hvis det kommer til krig.
Og i forhold til Rusland er modsætningerne indenfor USA’s

politik ligeså absurde, hvor Biden-administrationen forfægter
nødvendigheden af at forbedre det diplomatiske samarbejde med
Moskva, umiddelbart efterfulgt af NATO’s bortvisning af 8 ud
af 18 russiske repræsentanter til NATO. Kremls talsmand,
Dmitry Peskov, konkluderede: ”NATO er ikke et instrument for
samarbejde, ikke et instrument for interaktion; det er en
blok, som overordnet set er af antirussisk natur”, og gør det
umuligt at genoptage en dialog.
Og dog genoprettede administrationen i dag dialogen med
Taliban i Doha, herunder en repræsentant fra Det
internationale Udviklingsagentur, som skaber håb for, at USA
vil gøre en ende på sanktionerne og tilbageholdelsen af
afghanske betalingsmidler, hvilke er ansvarlige for den
tilnærmelsesvise sultedød, der truer millioner af uskyldige.
Administrationen afholdt også en runde af forhandlinger om
handel med Kina her til morgen, som blev beskrevet af begge
parter som ”ærlige, pragmatiske og konstruktive”.
Bag de modstridende tiltag i udenrigspolitikken findes en
voksende anerkendelse af, at den globale økonomi nu går ind i
en generel sammenbrudsfase. Dette er ikke blot et spørgsmål
om, at spekulanter gør hvad de altid gør, når de sættes fri
fra regulering – det er nærmere systemet selv, som falder fra
hinanden. Forsyningskæder brydes, hvilket fører til
nedlukningen af fabrikker og tomme hyller, imens
energiproduktion, baseret på effektive, fossile brændstoffer
og kernekraft, erstattes med ineffektive og utilregnelige
energikilder, mere passende for det 17. århundrede, da der var
mindre end en milliard mennesker på Jorden. Det er i sandhed
en malthusiansk affolkningspolitik, der er intentionen.
Reaktioner kommer ind fra rundt om i verden på EIR Daily Alert
Services afsløring af ordene fra Klaus Schwab, chefen for den
internationale bankkonklave kendt som Verdens økonomiske Forum
(World Economic Forum), som står i centrum for ”Den store
Nulstilling” (Great Reset) og ”Den grønne new Deal”. Schwab
skriver i sin bog, Stakeholder Capitalism, at udviklingen i

Afrika og andre steder må stoppes med det samme, eftersom ”den
samme kraft, som hjælper folk med at undslippe fattigdom og få
et ordentligt liv, er den samme som ødelægger
leveomstændighederne på vores planet”. Imens der er et
voksende tilbageslag mod denne ondskab, som kunne – og må –
forårsage at de folkemorderiske intentioner på COP26
klimatopmødet i Glasgow i næste måned slår fejl, må de
tusinder af videnskabsfolk, som ved at CO2 ikke har nogen
målbar indvirkning på klimaet, ikke desto mindre blive hørt,
og dette malthusianske svindelnummer – fascisme med et grønt
ansigt – stoppes omgående.
Det faktum, at arkitekterne bag dette morderiske angreb på
menneskeheden i stigende grad er bange for at blive afsløret,
blev yderligere demonstreret denne uge, da de instruerede
deres ”tankepoliti” hos Google og YouTube i at forbyde alle
reklamer,
som
udfordrer
det
falske
dogme
for
klimaforandringer. Ligesom i den blodige franske revolution,
da den store franske videnskabsmand, Antione Lavorier, blev
halshugget, under opråbet: ”revolutionen har ikke brug for
videnskab”, så udelukkes og latterliggøres de førende
videnskabsfolk, der siger sandhed om CO2 i dag som
”klimabenægtere”. Der er en kampagne for at gøre ”økomord” til
en forbrydelse, ligestillet med drab imod andre mennesker.
Modgiften til denne globale krise er præsenteret i den
brochure, som nu cirkuleres af LaRouche-Organisationen: ”Det
kommende økonomiske mirakel i USA på Den nye Silkevej”. Dette
er det nødvendige og optimistiske program, som behøves for at
iværksætte det store potentiale af amerikansk videnskab og
teknologi for at genopbygge sig selv og opbygge de nationer,
der blev ødelagt af de angloamerikanske ”endeløse krige”, og
de mange andre der er blevet fastholdt i tilbageståenhed
gennem de sidste 70 års kolonialistiske og neokolonialistiske
politik.

