Putins spørgsmål er korrekt:
Er amerikanerne gået fra forstanden?
Leder fra LaRouche PAC, 5. juni, 2017 – I denne uge vil vi få endnu en runde at
se i det, der har været et nu næsten et år langt hysteri à la McCarthy-perioden,
med de »liberale« og de »liberale medier« i USA versus Donald Trumps plan om at
genoprette fundamentale samarbejdsrelationer med Rusland – og, med Kina.
En ledende, Demokratisk blodhund, senator Mark Warner fra Efterretningskomiteen,
indrømmede søndag på Tv, at der ikke findes beviser for, at Trump skulle have
indgået et »aftalt spil« med russere: »der er blot en masse røg«, sagde senator
Warner. Så de »liberale« kaster sig over anklager mod Trump for at »hindre
retfærdighedens gang« ved at fyre FBI’s direktør.
Det rette spørgsmål blev stillet til amerikanerne af den russiske præsident
Putin i dennes interview til NBC-TV, hvor han gentagne gange blev anklaget for
at undergrave og forsøge at kontrollere USA:
»Er I alle sammen gået fra forstanden?«
Efter næsten et årti med økonomisk fiasko, og sågar fortvivlelse i nogle dele af
den amerikanske befolkning, ønsker de »liberale« nu at genoplive J. Edgar Hoover
og senator Joe McCarthy for at finde undskyldninger?
Siden de amerikanske bankers og nationaløkonomiens krak for ni år siden, er der
i verden vokset en ny, økonomisk orden frem, med infrastrukturudvikling, kredit
til højteknologisk industriudvikling, videnskab og udforskning af rummet. Denne
orden udvides omkring Kinas Bælte & Vej Initiativ, eller den Nye Silkevejs
økonomiske vækst og forbundethed; Og Rusland er fuldt engageret i det. Det samme
er asiatiske, afrikanske og sydamerikanske lande, inklusive Amerikas
hovedallierede i Asien, Japan og Sydkorea.
Hvis amerikanerne ønsker deres økonomi genopbygget og ønsker atter at blive en
førende industrimagt og førende magt inden for videnskab og rumforskning – så må
de have samarbejde med disse initiativer for økonomisk fremskridt. De må have
det samarbejde, som præsident Trump har indledt med præsident Xi Jinpings Kina.
Og der finder en i stigende grad reel, international kamp sted, imod ISIS/alQaeda-terrorisme og massive blodsudgydelse fra samme ophav, i hvilken kamp
Putins Rusland er en hoveddrivkraft.

USA’s økonomiske politik må ændres: Glass/Steagall-loven må genindføres, og der
må skabes en statslig nationalbank i Hamiltons tradition; og rumforskning må
atter gøres til en storslået, national mission.
Men samarbejdsrelationer med Kina og Rusland, og med den Nye Silkevejs nye
system, er afgørende for, at USA kan genoprette sine egne, førende kapaciteter.
De, der ønsker, at præsidenten, af disse grunde, skal afsættes ved en rigsret –
og nogle, der endda ønsker, han skal myrdes – må midlertidigt være gået fra
forstanden.
Foto: Den russiske præsident Putins interview til NBC.

