Trump ved en korsvej med sin Asienrejse:
Mueller-truslen må fjernes
Leder fra LaRouche PAC, USA, 8. okt., 2017 – Der er stor politisk spænding
omkring de forberedelser, som Trump-administrationen træffer forud for
præsidentens Asien-rejse 3.-14. november og for de afgørende møder med Kinas
præsident Xi.
Konfrontationer med Nordkorea og Iran intensiveres og truer med at udgøre store
og potentielt omgående farer.
Men styrkelsen af den nationale debat om, hvordan man skal få storstilet, ny
infrastruktur bygget i Amerika, efter augusts og septembers »naturkatastrofer«,
mod hvilke man ingen beskyttelse havde, sætter en dagsorden for Trump mht. Kina,
der bygger storstilede, nye projekter i hele verden i sit Bælte & Vej Initiativ.
Trumps egne, offentlige udtalelser og handlinger, med hastig finansiering til
nødindsats, med anbefaling af statslig finansiering af infrastruktur og med
afskrivning af Puerto Ricos ubetalelige gæld til Wall Street, har fremprovokeret
denne debat, hvilket var hensigten, og bygget på amerikanernes ønske om at
forene og genopbygge.
Kina har ønsket at blive en del af dette, siden præsident Xi indbød Barack
Obamas administration til at tilslutte sig Asiatisk InfrastrukturInvesteringsbank; i stedet bekæmpede Obama den. Den repræsenterer målene for
fælles, nationale interesser, produktivitet og forbundethed, for hvilket formål
Kinas Bælte & Vej Initiativ blev etableret i 2013, og som første gang blev
foreslået af Lyndon og Helga LaRouche i 1989.
En nationalbank efter Hamiltons principper, kombineret med en anti-Wall Street,
ny Glass/Steagall-lov, foreslået af LaRouche, udgør nu den enkeltstående,
gennemførlige idé for at skabe de billioner i kredit, der er nødvendige for at
bygge en ny, økonomisk infrastruktur for Amerika, og for atter at bygge et
storslået rumprogram. Denne idé er endnu ikke blevet forstået i Det Hvide Hus,
men, hvis præsident Trump diskuterer Bælte & Vej Initiativet med Xi, har det
mulighed for omgående at blive virkeliggjort. Japan, hvor Trump også vil afholde
et topmøde, har nu indikeret, at det vil tilslutte sig Bælte & Vej.

Den virkelig trussel mod denne udsigt er ikke, at Trump vil starte en krig, men
derimod, at han vil blive stillet for en rigsret og afsat. Den såkaldte
»Russiagate-affære«, en langvarig heksejagt imod præsidenten, fortsætter, på
trods af, at det amerikanske folk er dødtræt af den. Amerikanske
efterretningstjenester, på vegne af britisk efterretning, bruger »særlige
anklager« Robert Mueller som lejemorder for at drive Trump ud af embedet ved
alle midler.
EIR har taget denne kamp op med et dossier, der sprænger enhver forestilling om,
at Mueller skulle være skikket til at dømme nogen som helst leders handlinger, i
luften. Dette dossier viser, hvordan han er blevet udvalgt til i mere end 30 år
at begå en stribe alvorlige forbrydelser mod USA; og dossieret er midlet til at
stoppe denne heksejagt. »Robert Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil
gøre sit job, hvis I giver ham lov«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=21780 er
blevet cirkuleret af næsten 2.000 mennesker fra www.larouchepac.com; den må nu
cirkuleres af titusinder af mennesker, gennem de sociale medier og på tryk, for
at øve indflydelse på amerikanere og andre, der kerer sig om Amerikas fremtid.
Præsidentens afrejse til Asien om 25 dage bør markere deadline for denne
bestræbelses succes.
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