Alle træerne i briternes skov kunne
falde
Leder fra LaRouche PAC, USA, 4. dec., 2017 – Selv om ’fake news’-pressen og de
anti-russiske, politiske kræfter i begge partier fortsætter den daglige polemik
imod præsident Trump, så konfronteres heksejagten, anført af den »juridiske
morder«, Robert Mueller, for at afsætte præsidenten og bringe den amerikanske
regering til fald, med afsløring og eskalerende modangreb fra patriotiske
kræfter. Det første, 10.000 eksemplar store oplag af EIR’s undersøgende rapport,
»Robert Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job, hvis I
giver ham lov«, har gennemtrængt Kongressen og andre nationale, politiske kredse
og har en stærk virkning. Den trykkes nu i andet oplag.
I løbet af weekenden truede Husets Efterretningskomite under kongresmedlem Devin
Nunes med at bringe anklager om foragt for Kongressen mod både
Justitsministeriet og FBI, hvis de ikke fremlagde de længe krævede dokumenter om
FBI’s rolle i det miskrediterede dossier, der blev udarbejdet af MI6-agent
Christopher Steele, og FBI’s brug af dette falske dokument til at lancere det
juridiske angreb mod præsident Trump.
Mandag morgen forsøgte Justitsministeriet at berolige Nunes ved at annoncere, at
de vil give flere af de FBI-agenter, der er involveret i alvorlige forbrydelser
med deres kupforsøg mod Trump, lov til at aflægge forklaring for Husets
Efterretningskomite. Mens dette skrives, står det ikke klart, om Nunes vil gå
frem med sagsanlæg for foragt og forlange fuld overholdelse fra de slyngelagtige
efterretningsfolks side, under Kongressens forfatningsmæssige mandat til at føre
tilsyn.
Bestræbelsen på at give russisk indblanding i valget skylden for Trumps valgsejr
er blevet udslettet: af Trump selv, der holdt fast ved nødvendigheden af at
arbejde sammen med Rusland på venskabelig basis for at bekæmpe terrorisme i
Syrien og andre steder; af førende eksperter i forfatningen, som Alan
Dershowitz, der har vist, at Trump har handlet fuldstændigt inden for rammerne
af præsidentskabets forfatningsmæssige myndighed; og af Veteran Intelligence
Professionals for Sanity (VIPS), der beviste, at der ikke fandt nogen hacking
sted af det Demokratiske Partis computere, hverken fra Ruslands eller nogen
andens side.
Men, der ligger en sårbarhed i præsident Trumps vision. Selv om han er
forpligtende engageret over for en genopbygning af amerikansk infrastruktur og

industrielle kapacitet, og over for at arbejde sammen med Kina og andre om
global udvikling, så har han hidtil accepteret myten om de tårnhøje
aktiemarkedsværdier som et tegn på fremskridt snarere end en farlig, spekulativ
boble, der ikke kan opretholdes, og hvis kollaps er uundgåelig. I hele Europa og
Amerika ringer bankerne selv med alarmklokkerne i panik (se advarslerne fra
Bundesbank og Den internatonale Betalingsbank, BIS), men har ingen idé om,
hvordan de skal løse problemet.
Der er kun én redningsbåd – genindførelsen af politikker i Hamiltons tradition
(det Amerikanske Økonomiske System) i USA og Europa, som det fremlægges i
LaRouches Fire Love, samtidig med, at Øst og Vest bringes sammen i ånden fra den
Nye Silkevej, der anføres af Kina.
Helga Zepp-LaRouche talte på Forum for det 21. Århundredes Maritime Silkevej i
Zhuhai, Guangdong-provinsen, den 2. nov., og kaldte sin tale, »Bælte & Vej
Initiativet og en dialog mellem kulturer, baseret på deres højere udtryk«. I
dette uddrag indfanger hun arten af den nuværende fare og dens nødvendige
løsning:
»Geopolitik, ideen om, at en nation eller gruppe af nationer har ret til at
forfølge deres interesse imod en anden gruppe af nationer, har ført til to
verdenskrige i det 20. århundrede. Det turde være indlysende for enhver, at, i
atomvåbenalderen, kan krig ikke længere være en metode til at løse konflikter,
hvis vi som menneskelig art ikke skal frembringe vores egen udslettelse.
Menneskeheden adskiller sig fra alle andre, hidtil kendte arter i universet
derved, at vi har evnen til skabende fornuft. Dette betyder at vi, til forskel
fra dyrene, bevidst kan forandre måden, vi eksisterer på; uophørligt kan opdage
nye, universelle principper inden for videnskab og kultur og udvikle en dybere
og mere intens kundskab om det fysiske univers, som vi udgør den vigtigste del
af. Så det er på en vis måde iflg. lovmæssighed, at menneskeheden ville få ideen
om, hvordan man overvinder geopolitik og etablerer et system for selvstyre, der
vil garantere menneskehedens langsigtede overlevelse.
Ideen om et »fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«, som blev fremlagt af
præsident Xi Jinping, udgør netop denne idé. Ved at anbringe begrebet om den ene
menneskehed, defineret ud fra standpunktet om vores fælles fremtid, som
referencepunkt for, hvordan vi skal tænke på politiske, økonomiske, sociale og
kulturelle spørgsmål, har præsident Xi etableret et højere fornuftsgrundlag, en
idémæssig basis for en fredsorden for hele planeten.«
Hun understregede, at den amerikanske præsident Donald Trump har taget et lille,
men afgørende skridt i denne retning gennem sin historiske Asienrejse. Alt imens

han må forsvares mod det britiskstyrede kupforsøg, så må han også af inspirerede
borgere blive bevæget til fuldt og helt at gå med i det Nye Paradigme, der nu er
inden for rækkevidde.
Foto: Vagtparaden foran Buckingham Palace.

