Bolton
slutter
kupmagerne

sig

til

Den 18. juni (EIRNS) – Præsident Trump sagde for nylig, at
hvis han ikke havde fyret John Bolton som sin nationale
sikkerhedsrådgiver, ”ville vi være i 6. verdenskrig nu”. Det
står nu klart for verden, at Bolton, der ikke fik mulighed for
at starte 6. verdenskrig, endsige 3. verdenskrig, under
præsident Donald Trump, slutter sig sammen med sine britiske
efterretningsvenner og selv de radikale anarkister på gaderne
i Seattle og andre amerikanske og europæiske byer, for at
fjerne Trump fra embedet. Hans metode er at skabe maksimal
“kaos og forvirring” i nationen, med den hensigt at mindst et
af de foreslåede midler til Trumps bortgang, der blev
identificeret i Londons The Spectator, den 21. januar 2017,
vil manifestere sig: “Vil Donald Trump blive myrdet, udsat for
et kup eller blot afsat i en rigsretssag”?
Den største ironi er, at Bolton længe er blevet udskældt (med
rette) af det liberale etablissement som en af de mest rabiate
neokonservative krigsmagere i moderne historie, og alligevel
svømmer det liberale etablissement i dag over med ros for hans
angivelige mod og sanddruelighed, og klager alene over, at han
skulle have tilsluttet sig Demokraternes indsats for en
rigsretssag sidste år. Faktisk afslutter New York Times i dag
sin forpremiere med citater fra Boltons bog: “Havde
Repræsentanternes Hus ikke kun fokuseret på de ukrainske
aspekter af Trumps sammenblanding af sine personlige
interesser, kunne der have været en større chance for at
overbevise andre om, at der er blevet begået alvorlige
forbrydelser og forseelser”.
Bolton slutter sig til en broget flok i “tredje fase” af
bestræbelserne på at vælte USA’s præsident: Ud over Obamademokraterne og Obama-efterretningsteamet, der førte an i det
forræderiske “Russiagate”-fupnummer på vegne af MI6, og

rigsretsfarcen over Ukraine, har man nu også de pensionerede
generaler, dem der blev indsat af Bush og Obama for at føre de
folkemorderiske “regimeskifte”-krige i Mellemøsten (Mattis,
Allen, Powell, m.fl.), der falsk beskylder præsidenten for at
have truet med at sætte militæret ind mod “befolkningen”. Så
er der Black Lives Matter, ”græsrods”-bevægelsen med over 400
millioner $ i tilskud fra Soros, Ford Foundation og andre Wall
Street-kilder, med fuld opbakning fra de etablerede medier,
som har til hensigt at vende folks vrede over det økonomiske
sammenbrud, nedlukningen af samfundet og politiets brutalitet
til et “Trump er racist”-tema.
Trump har ikke kapituleret. Han reagerede på løgnene fra
krigsgeneralerne ved i hans tale til afgangsklassen fra West
Point at fortælle dem, at “tidsalderen med uendelige krige er
forbi,” og at USA ikke længere vil spille “verdens
politimand”. Til Boltons bog svarede han i dag på sin typisk
diskrete måde: ”Skøre John Boltons ekstremt kedsommelige (New
York Times) bog består af løgne og falske historier. Han sagde
alt godt om mig, på tryk, indtil den dag jeg fyrede ham. Et
gnavent kedeligt fjols, der ikke ville andet end at gå i krig.
Han har aldrig haft en anelse om noget som helst, blev udstødt
og heldigvis dumpet. Hvilken tumpe”!
Vedrørende anarkisterne i Seattle, der besætter en del af
byen med den liberale borgmesters støtte, advarede Trump
embedsmændene om, at de nu selv skal rydde op i denne opstand,
ellers vil han bruge præsidentskabets magt til at genoprette
lov og social orden.
Og dette kaos dirigerer nationens opmærksomhed væk fra den
virkelige
krise:
50
år
med
afindustrialisering,
nedskæringspolitik,
der
ødelægger
vores
folkesundhedskapacitet, finanspolitik, der redder spekulative
banker snarere end at opbygge økonomien; og uendelige krige.
Denne proces har ødelagt de transatlantiske lande og efterladt
udviklingssektoren i ynkelig fattigdom. Sydamerika og Afrika
står overfor et ægte holocaust, i takt med at pandemien,

fødevareforsyningernes sammenbrud og græshoppeplagen truer
millioner af liv i de kommende måneder fremover, hvis der ikke
iværksættes nødforanstaltninger straks. Den 17. juni forestod
Kina et topmøde mellem Kina og Afrika for at tackle COVID-19krisen sammen med Den afrikanske Union og Forummet for
samarbejde mellem Kina og Afrika. Kina har sikret levering af
30 millioner stykker testudstyr, 10.000 ventilatorer og 80
millioner masker hver måned til Afrika og fortsætter sit
løfte, der blev lanceret i 2015, om at bygge 100 hospitaler og
klinikker i hele Afrika, Hvorfor har USA ikke tilsluttet sig
Kina for at imødegå denne eksistentielle trussel mod den
menneskelige race, frem for at tolerere den McCarthy-agtige
dæmonisering af Kina som fjenden?
Trump tog et vigtigt skridt for at dæmpe det anti-kinesiske
hysteri ved at udsende udenrigsminister Mike Pompeo – selvom
han er en af de mest højrøstede løgnere vedrørende Kina – for
at mødes med Kinas øverste udenrigspolitiske embedsmand, Yang
Jiechi, på Hawaii den 17. juni. Ud over en middag mødtes de to
i syv timers diskussion, der dækkede alle aspekter af
forbindelserne mellem USA og Kina og de mange kriser rundt om
i verden. Begge sider beskrev mødet som ”konstruktivt”, og
begge lovede at arbejde sammen for at konfrontere pandemien.
At bringe præsidenterne Xi Jinping og Trump sammen, for at
imødegå den fælles fjende og samarbejde om at opfylde de
fælles mål for menneskeheden, alt imens de slutter sig til
Vladimir Putin, Narendra Modi og andre verdensledere, er den
indtrængende opfordring og budskabet fra Schiller Instituttets
mobilisering for et internationalt forum den 27. juni.
Forummet omfatter tre paneler:
Panel I: I stedet
statsmandskunst;

for

geopolitik:

Principperne

for

Panel II: Hvorfor et program med 1.5 mia. produktive jobs kan
afslutte krig, hungersnød, fattigdom og sygdom;

Panel III: Ungdommens opgave.
Man kan tilmelde sig her for deltagelse i dette online forum.

