Fortsæt! Momentum imod
Londons/Muellers
kup-operation er momentum for den Nye
Silkevejs æra for fremskridt
Leder fra LaRouche PAC, USA, 12. okt., 2017 – Fra og med i dag uddeles vores
bombe af en rapport, »Robert Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil
gøre sit job, hvis I giver ham lov«, med stor slagkraft i New York City og
Washington, D.C., til 180 internationale missioner til FN (hen over et par dage)
og til udvalgte kontorer blandt 535 senatorer og kongresmedlemmer på Capitol
Hill. Disse særlige cirkuleringer kommer netop, som et nyt initiativ i
Kongressen forårsagede frustrerede skrig over, at Russiagate/Trumpgate måske vil
mislykkes.
Husets Efterretningskomite har indstævnet firmaet Fusion GPS, der har hjemsted i
Washington, D.C., og dets ansatte om at overholde Kongressens krav om
information om, hvordan Fusion kommissionerede skandaledossieret fra 2016 om
Donald Trump fra en MI6-ex-agent, Christopher Steele. Kongresmedlem Adam Schiff
(D-Californien) udtrykte stærk modstand mod dem, der har udstedt indstævningen,
da han sagde, »Jeg tror, at der er håb om, at, hvis de kan stille Christopher
Steele for en rigsret, og hvis de kan stille FBI og Justitsministeriet for en
rigsret, så kan de måske stille hele den russiske efterforskning for en
rigsret.«
Ja! Der er en udbredt og voksende støtte blandt den amerikanske offentlighed til
netop dette resultat. Det er desuden, for mange mennesker i og omkring byen New
York, og i Washington, D.C., som direkte oplevede angrebene den 11. september,
en stærk og personlig sag, at Bob Mueller er en løgnagtig lejemorder, der
mørklagde saudiernes rolle i dette angreb.
At opbygge et momentum for at stoppe angrebet på det amerikanske præsidentskab
og på nationen er samtidig at opbygge et momentum for, at det Nye
Silkevejsparadigme kan blive til virkelighed i den transatlantiske sfære, og kan
udvides i den eurasiske sfære, som det så spektakulært netop gør. I USA og
Europa er der et presserende behov for en Glass/Steagall-reorganisering af
bankpraksis, udstedelse af rigelig, målrettet kredit og igangsættelse af
forskning og udvikling ind i de nye områder for fusion, plasmavidenskab og
rumforskning. Hvordan det skal ske, har Lyndon LaRouche fremlagt i sine »Fire
Love«.

Desuden er det ikke muligt at genopbygge efter katastroferne, undtagen ved hjælp
af disse »Fire Love«. Alene skalaen af den udbredte ødelæggelse i Nordamerika
som et resultat af sårbarheden over for »naturkatastrofer«, forårsaget af Wall
Streets sabotage af vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur, viser behovet
for et paradigmeskifte i politikken. Til orkanzonerne i den Mexicanske Golf og
Caribien, og jordskælvet i Mexico, skal yderligere føjes de hærgende brande i
Californien. Mens dette skrives, har 21 mennesker mistet livet, og over 25.000
er fordrevet af brandene, der stadig brænder kraftigt. Andre stater i det
vestlige USA er ligeledes blevet ramt i år. Den 12. okt. vil Repræsentanterne
Hus sandsynligvis stemme om den næste lov om finansiering af katastrofehjælp på
$36,5 mia. – som i går korrekt blev sat op, på anmodning fra Det Hvide Hus, med
$5 mia. til Puerto Rico, men som stadig kun lige rækker til at dække udgifterne
til den tidlige responsfase. Hvad med genopbygningsfaserne?
Selv før de nylige katastrofer indtraf, er den forfaldne, amerikanske
basisinfrastruktur brudt sammen – som det ses i transportkrisen i New Yorks
Metro – pga. manglende modernisering. Den 1. oktober, lige midt i høsttiden,
opstod der et hydraulisk svigt af en port i sluse og dæmning 53 på Ohiofloden,
med en 46 mil lang række af flodpramme på floden til følge. Faciliteten blev
bygget i 1928, og dens erstatning i nærheden har været under konstruktion i 30
år og er stadig ikke færdig.
Om 23 dage rejser præsident Trump af sted til Asien, hvor hans møde med
præsident Xi Jinping kan blive anledning til, at et nyt stadium for håb og
fordel for menneskeheden bryder ud. Vi kæmper for en sådan ny begyndelse.
Torsdag, den 12. oktober, er Columbus Dag, som regnes for at være den dato, hvor
Columbus gjorde landgang i de amerikanske lande i 1492. Præsident Franklin
Roosevelt udstedte, midt i en krigstid, en mindeerklæring i 1940, der sluttede
med disse ord:
»I år, hvor vi betænker den tilstand, som verden er blevet bragt til af
destruktive kræfter, med lovløshed og tøjlesløs magt, der hærger en ældre
civilisation, og med vor egen republik, der ruster sig til forsvar for sine
institutioner, kan vi puste nyt liv i vor tiltro og forny vort mod ved at mindes
Columbus’ triumf efter en periode med hjerteskærende prøvelser.
Det løfte, som Columbus’ opdagelse skænkede verden, om en ny begyndelse i
menneskets march mod fremskridt, har været undervejs mod sin opfyldelse i fire
århundreder. Det er nu vor opgave at være fast besluttet på, at denne fremmarch,
på trods af tilbageslag, vil fortsætte mod opfyldelsen.«

