Fra LaRouche-bevægelsen 18. dec.
2014:
Hamiltons system, »USA’s gave til
verden«,
er nøglen til at løse den strategiske
krise
Den russiske præsident Vladimir Putin vil, på sin årlige pressekonference
torsdag, den 18. december, meddele sin regerings respons på de forholdsregler
til finansiel krigsførelse, som Det britiske Imperium og den amerikanske
præsident Barack Obama har lanceret mod Rusland i denne uge. Det står allerede
klart, at den russiske regering fuldt ud erkender, som Lyndon LaRouche udtrykte
det den 16. dec., at
»dette er ikke økonomiske forholdsregler; dette er krigshandlinger, og vil
blive set som sådan af Moskva«.
Og Putins regering har hidtil ikke vist nogen tegn på kapitulation over for
krigerisk afpresning, inkl. atomkrig.
Det står ligeledes klart, at voksende politiske kræfter i Moskva kræver omgående
vedtagelse af valutakontrol og andre former for kapitalkontrol, som en del af en
reorganisation, fra øverst til nederst, af deres finanssystem, i traditionen
efter Hamiltons system – præcis, som Lyndon LaRouche har anbefalet, senest i en
erklæring den 16. dec., som nu cirkulerer internationalt, inklusive i Rusland.
LaRouche tilføjede i dag: Hvad sker der, hvis Putin lukker af for
valutaspekulanterne med valuta- og kapitalkontrol? Dette ville annullere deres
evne til at konvertere deres spekulative drab til dollar og ville virkelig sætte
operationerne mod Rusland under pres. Sådanne forholdsregler kunne vise sig
smitsomme i hele BRIKS og allierede nationer i verden.
LaRouche kommenterede, at briternes og Obamas finansielle ’hvem blinker først’leg (eng.: ’chicken-game’) med Rusland er tegn på, at de er svage og desperate,
ikke stærke. Ved at presse Rusland helt til randen, kunne de fremkalde et
dramatisk skift mod en tilgang, fuldstændig i Hamiltons tradition, i samarbejde
med BRIKS. Og det kunne indvarsle Det britiske Imperiums død: ved at operere ud
fra strategisk svaghed (idet deres direkte krigsmulighed er fuset ud i

betragtning af tysk opposition, på højt niveau, til udspillet; de økonomiske
sanktioner har givet bagslag, osv.) kunne briternes og Obamas desperate
optrapning til total finansiel krigsførelse give bagslag og vise sig at blive
deres ruin.
Den opgave, der forestår USA i dette øjeblik med krise og muligheder, blev til
fulde fremlagt af LaRouche under en diskussion med LaRouche-bevægelsens
Nationale Komite for Politisk Strategi i dag:
»Vi har for os en super-BRIKS-forbindelse, der står for at svulme op i Asien,
Europa, visse dele af Afrika og i USA og Kina, samt andre steder – f.eks.
Indien. Udfordringen består i, at vi befinder os på randen af at gå i krig.
Krigen kan have to aspekter. Det kan være en atomkrig, som er organiseret af
briterne og deres rejsefæller, eller skal vi sige idioterne.
Eller på den anden side kan vi stimulere blandt nationer, der har et
lederskab, som iboende ved, hvad det vil gøre mht. BRIKS-konceptet. Og vores
opgave er f.eks. at definere, hvad USA’s rolle er i landets deltagelse i en
BRIKS-operation. Med andre ord bringer vi nationer sammen, såsom Brasilien og
andre lande, som Egypten, som nationer i Asien; vi bringer disse kræfter
sammen på en forenende måde, en forening af interesser. For vi har faktisk
netop nu en situation, som kan skabe en sejr for menneskeheden – en sejr for
menneskeheden, der overgår alt, der hidtil er hændt menneskeheden. Vi har
evnen til at gøre det, hvis vi udfører det job, vi skal. Og man må
organisere: man må organisere processen ved at få folk til at blive aktive,
som vil give dem intellektuel energi, gøre dem glade! Det er, hvad vi må
gøre.
Vi i USA må forstå, at det er vores job, som USA, at sige: Okay, vi har
ventet på jer. Og sige det til mange nationer på planeten. Til Kina, f.eks.
Kina er en gammel nation; den har været der meget længe. Landet er ikke en
fremmed i historien. Men vi kan gøre Kinas egen indsats mere effektiv ved at
hjælpe med at samarbejde med dem, osv. Derfor er dét, hvad vi må gøre. Idéen
går ud på at aktivere forestillingsevnen hos folk og nationer, og aktivere
dem til at erkende mulighederne for deres fremskridt.
Vi står ved fodtrinene, ved fundamentet til den største forandring i den
karakter, mennesket har på denne Jord, en forandring, som er noget, der er
større end alt hidtil eksisterende. Vi, i USA, må som en katalysator, der har
gennemgået en vis historisk udvikling, vi må faktisk fokusere vores
opmærksomhed på at sammenbringe nationer, såsom BRIKS-nationerne, over hele
verden, samtidig med, at vi bruger den indflydelse og de midler, vi måtte

have. Og det vil kunne bringe os en stor revolution, en stor politisk
revolution over hele planeten.
Lad os tage Kina. Kina er ikke bare Kina. Kina er også centrum for den
vigtigste, revolutionære operation i solsystemet netop nu. Kina har ikke
direkte rakt ud efter Keplers hånd; men Kepler forbereder sig, i princippet,
på at bringe solsystemet ind i en form for organisation hinsides alt andet,
vi hidtil har oplevet.
Vi vil i fremtiden tænke i baner om at rejse ud i rummet – ikke alle skal
derud; lad være med at fare af sted – men det, Kina er i færd med at gøre med
sit rumprogram, er ikke nogen lille ting! På samme måde, som intet dyr har
menneskelige evner, menneskeligt potentiale. Vi kender mange mennesker, der
blot er dyr, fordi man lader dem blive sådan. Men når man tænker på, hvad
Kina gør med sit rumprogram, der er det førende program af sin art på
planeten, i solsystemet, så vidt vi i øjeblikket ved.
Når vi aktiverer denne del af Kina, eller er behjælpelige med at aktivere
det, og vi gør det samme i Egypten; det er denne form for operationer, som
USA skal udføre! Vi må have beslutsomheden til at være en hjælpende hånd i at
bringe disse nationer på planeten sammen i en fælles march mod en sejr, og
tage Kepler i hånden.«
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