Steve Bannon mobiliserer økonomisk
krigsførelse mod Kina, mens LaRouche
mobiliserer Vesten til at redde sig
selv ved at
tilslutte sig »den Nye Silkevejsånd«
Leder fra LaRouche PAC, USA, 1. oktober, 2017 – Steve Bannon, præsident Trumps
nyligt fratrådte assistent, er febrilsk i færd med at mobilisere støtte til sin
plan om at drive USA ind i en geopolitisk, imperial, økonomisk krig mod Kina –
dvs., for at sabotere Trumps erklærede hensigt om at arbejde tæt sammen med Kina
om at genopbygge den smuldrende, amerikanske infrastruktur og potentielt bringe
USA ind i den Nye Silkevejsproces for infrastrukturbyggeri i hele verden. En
forsidehistorie om Bannon i Bloombergs Businessweek fra 28. sept. forklarer hans
hensigter i en artikel med titlen: »Bannon er tilbage og har Kina på
sigtekornet«, med underoverskriften: »Fra Birmingham til Beijing anfører den
tidligere Trump-strateg sin egen bevægelse og advarer nu om den påtvungne
teknologioverførsel af amerikansk innovation til Kina – og samarbejder med Henry
Kissinger«.
Helga Zepp-LaRouche talte via video til lørdagens LaRouche PAC Manhattan Project
Borgermøde i New York City den 30. sept. og identificerede her den fare, som
denne Bannon-operation repræsenterer. Hun påpegede Obama/Hillary-netværkerne og
deres neokonservative kammerater på den Republikanske side, der er helliget til
at stoppe Trumps bestræbelse på at arbejde tæt sammen med Rusland og Kina, og
som nu får tilslutning fra »Bannon-faktoren, der forsøger at bearbejde Trump for
at forsøge at sætte ham op mod Kina. Jeg mener, dette er strategisk, og vi må
absolut gå imod dette, for kendskabet til, eller opfattelsen af, hvad det er,
Kina rent faktisk gør i Vesten, er absolut fejlagtigt.«
Den kendsgerning, at Kina nu foretager enorme spring inden for snart sagt alle
områder af videnskab, teknologi og industri, betvivles ikke længere af briterne
og kredsene på Wall Street. Men, snarere end at se på den fantastiske
transformation af den kinesiske økonomi som en mulighed for samarbejde om at
genindføre vækst i de vestlige økonomier og i verden generelt, så beskriver de
det som en eksistentiel trussel mod deres unipolære magt og mod deres evne til
at afstive deres bankerotte finanssystem gennem yderligere nedskæringspolitikker
og udplyndring af realøkonomien her og i hele verden.

Intetsteds bliver dette mere tydeligt end i Puerto Rico. Den løgnagtige
mainstreampresse kører grelle overskrifter om, at Trump ignorerer befolkningen i
Puerto Rico, på trods af den igangværende massive militære og civile
mobilisering for at genskabe den ødelagte ø og dens befolkning – en
mobilisering, der af Puerto Ricos guvernør og af øens repræsentant i den
amerikanske Kongres er blevet behørigt rost. Sandheden om Obamaadministrationens og hans Wall Street-sponsorers overlagte ødelæggelse af denne
plagede ø kan ikke længere undertrykkes. Det var Obama, der sidste år underskrev
den lov, der gav et håndplukket panel magten til at overtage Puerto Ricos
finanspolitik fra deres valgte regering og indføre dødbringende
nedskæringspolitik mod deres hospitaler, el-nettet og mere endnu og efterlade
dem praktisk talt hjælpeløse, stedt over for orkanen – og at sætte statsgældens
fordringer (det meste af den illegitim) foran menneskers behov. Præsident Trumps
henvisning til statsgældskrisen i Puerto Rico, som eksisterede længe før
orkanen, reflekterer hans voksende erkendelse i løbet af den seneste uge af, at
den private sektor intet har gjort, og intet vil gøre, for at adressere hverken
den aktuelle krise, eller de underliggende årsager.

LaRouches Fire Love til at redde
USA – og verden.

I sidste uge besluttede Trump, at den indledende oprydning i Puerto Rico ville
blive dækket 100 % af USA’s regering, og den næste dag annoncerede han så, at
hans $1 billion store infrastrukturplan ikke længere ville involvere den private
sektor – den såkaldte PPP-model – men ville blive 100 % finansieret af den
nationale regering og lokalregeringer. Dette stiller naturligvis det spørgsmål,

hvor den nationale regering og lokalregeringerne skal få midlerne fra – et
spørgsmål, der kun kan besvares gennem fremgangsmåden med LaRouches Fire Love,
der genindfører et kreditsystem i Hamiltons tradition til erstatning af det nu
bankerotte, britiske, monetære system, der i løbet af de seneste 50 år i
stigende grad har overtaget både USA og de europæiske nationer.
Fr. Zepp-LaRouche adresserede i sine bemærkninger lørdag denne
civilisationskrise ud fra det positive perspektiv, der har udgjort baggrunden
for hendes og hendes mand Lyndon LaRouches politikker i det seneste halve
århundrede, og som hun kaldte »den Nye Silkevejsånd«. »Og denne Silkevejsånd er
magtfuld!«, sagde hun. »Det er noget, som jeg mener, kan indsprøjtes i alle
andre lande.«
Hun henviste til den vanskelige tid, da LaRouche og flere af hans medarbejdere
blev fængslet af Bush-familien – gennemtvunget af samme Robert Mueller og hans
korrupte kohorter, der nu kører et kupforsøg mod præsident Trump – og tilføjede:
»Det, der holdt mig oppe hele tiden, var det faktum, at jeg vidste, at det, vi
gør, er en politik, der er baseret på Universets fysiske love; at det, vi gør
med at promovere videnskabeligt og teknologisk fremskridt og med at have et
billede af mennesket, der er i overensstemmelse med Universets skabende kræfter,
og at vore modstandere går imod naturlig lov (Universets lov), og derfor kan de
ikke vinde.
Man må således udvikle et perspektiv, der ikke er bundet af, og ikke er påvirket
af ens daglige omgivelser og ens daglige oplevelser, men at man må oplyse sin
vision omkring noget andet: man må have en idé om, hvor menneskeheden skal
befinde sig om 100 år fra i dag. Man bør have en idé om, hvad Universets fysiske
love går ud på, og hvorfor ens modstandere ikke er andet end stakkels påståelige
idioter, der ikke kan vinde.
Jeg mener, at, hvis man tager et internationalt aspekt som ens udgangspunkt, vil
man være i en langt bedre position til at være en amerikansk patriot, fordi man
først er en verdensborger, og man er derfor under påvirkning af undertrykkende
omgivelser, og det er sådan, jeg har gjort det – og jeg kan forsikre jer for, at
det virker.«
Foto: Steve Bannon taler på 2017 Conservative Political Action Conference (CPAC)
i National Harbor, Maryland.

