Det Gamle Paradigme i det
transatlantiske
område er døende – briterne i panik
Leder fra LaRouche PAC, USA, 5. marts, 2018 – I løbet af den forgangne uge har
præsident Trump smadret briternes og deres agenter i det miskrediterede
efterretningsapparat fra Obama-tidens bestræbelser på at opfinde en
retfærdiggørelse for krig med Rusland og Kina. De vestlige medier udløste en
strøm af fordømmelser af Kina og præsident Xi Jinping i særdeleshed efter
meddelelsen om, at begrænsninger af embedsperioder ville blive fjernet fra Kinas
forfatning, og kaldte Xi en hensynsløs diktator, en ny livstidskejser og en fare
for verden. Trump responderede under en privat middag med Republikanere: »Han er
nu præsident for livstid. Præsident for livstid. Nej, han er storslået. Og hør
engang, dette kunne han gøre. Det skulle vi måske prøve en eller anden dag?« De
ynkelige mediehorer gik bersærk.
Den juridiske lejemorder Robert Muellers kupforsøg imod Trump på vegne af
britisk efterretning, og som har til hensigt at standse Trumps samarbejde med
præsident Putin, er ved at sygne hen. Et af Muellers mål sagde i dag, at han
ville ignorere Muellers stævning, kaldte det en »heksejagt« og tilføjede: »Lad
ham arrestere mig.« To Republikanske kongresmedlemmer har krævet en særlig
anklager til at efterforske FBI’s forbrydelser med at bruge den skandaløse
rapport fra den britiske efterretningsagent Christopher Steele til at
retfærdiggøre udspionering af Trumps valgkampagne. I dag tweetede Trump selv, at
Obama bar skylden for denne heksejagt: »Hvorfor udløste Obama-administrationen
en efterforskning af Trump-kampagnen (med nul bevis for forseelser) længe før
valget i november? Uhørt. Større end Watergate.«
Samtidig demonstrerer Trump, at han bekæmper de neokonservative i det
Republikanske Parti lige så intenst som dem i det Demokratiske Parti. I en tale
ved et Republikansk fundraiser-møde i Florida, kaldte Trump invasionen af Irak
for »den værste, enkeltstående beslutning, der nogensinde er truffet« og som
svarer til at kaste en kæmpesten ned midt i et hvepsebo. Her står vi så, som
denne verdens fjolser, fordi vi havde dårlige politikere, der kørte vores land i
lang tid. Det var Bush. Endnu et virkeligt geni. Det var Bush.«
Briterne er gået i panik. Denne uges New Yorker-magasin udgav en lang artikel
for at dække over MI6-agent Steeles rolle, med overskriften, »Hvordan eksspionen forsøgte at advare verden om Trumps forbindelser til Rusland«.

Interviewet med Steele forsøger at dække over briternes rolle i den forræderiske
bestræbelse på at bringe USA’s regering til fald og fremprovokere en krig med
Rusland.
Panikken er også fremkaldt af chokeffekten over præsident Putins annoncering den
1. marts af nye, russiske militære kapaciteter, som gør USA’s og NATO’s ring af
missilforsvarssystemer rundt om Rusland impotente og ubrugelige, og som Helga
Zepp-LaRouche har karakteriseret som en ny »Sputnik«-alarmklokke for verden.
Wall Street-spekulanternes systemiske overtagelse af USA’s økonomiske politik
siden mordet på præsident Jack Kennedy gjorde det muligt for de narkodopede
drenge i City of London og på Wall Street at svælge i deres forlorne penge, men
det står nu klart, at ødelæggelsen af Vestens produktive og videnskabelige
kapaciteter til fordel for ’funny money’, ’Matador-penge’, har sin bagside i
ødelæggelsen af enhver reel rigdom. Putin fastslår den samme pointe ved at
insistere på, at det russiske militære gennembrud er et resultat af et kompleks,
der »omfatter videnskab, uddannelse, personel og moderne
fremstillingsfaciliteter«, præcis det, som USA har opgivet til fordel for
hurtige profitter gennem hasardspil. Putin tilføjer: »Det giver os stort håb, at
alt det kan bruges og anvendes i civile industrier.«
Langt fra at være en trussel mod Vesten, har Putin opfordret Vesten til endelig
at omstøde deres unipolære fantasier og sætte sig sammen med Rusland og andre og
udarbejde midlerne til global fred og globalt samarbejde.
Trump arbejder også sammen med den sydkoreanske præsident Moon Jae-in for at
skabe betingelserne for at løse den nordkoreanske krise. En sydkoreansk
delegation til Nordkorea mødtes i dag med Nordkoreas leder Kim Jong-un, for at
»overbringe præsident Moons hensigt om at bevare strømmen af inter-koreansk
dialog og forbedre relationerne for at opnå en varig fred og en atomvåbenfri
koreansk halvø … så vel som en dialog mellem Nordkorea og USA og det
internationale samfund«, som lederen af den sydkoreanske delegation sagde til
pressen. I sidste weekend sagde Trump, at der afgjort vil komme forhandlinger
mellem Washington og Pyongyang. Briterne og de neokonservative er rædselsslagne,
eftersom Koreakrisen er deres primære (kunstige) retfærdiggørelse af deres
militære ring rundt om Kina.
Det gamle paradigme er i færd med at smuldre. Italiens parlamentsvalg i søndags
smed begge grene af de etablerede, politiske institutioner ud, ligesom de tyske
valg for fem måneder siden efterlod de traditionelle partier i total forvirring.
Efter fem måneders mundhuggeri, fik de afdankede tyske partier (SPD-CDU-CSU)
endelig skruet en regering sammen i søndags, som er lige så stabil som en
tobenet stol. Ligesom i USA er den eneste vej til vækst og stabilitet i Europa

at erkende det gamle paradigmes død og vedtage de politikker, som Lyndon
LaRouche for længe siden har formuleret – Glass-Steagall bankreform; etablering
af nationale bankinstitutioner i Hamiltons tradition; skabelse af massiv
statskredit til en videnskabelig, økonomisk drivkraft og infrastruktur; og fuldt
samarbejde med Kina og Rusland om den Nye Silkevej. Dette er sandhedens time.
Foto: Præsident Donald J. Trump adresserer nationen efter det tragiske skyderi
på en skole i Florida. 15. februar, 2018. (Official White House Photo by Joyce
N. Boghosian)

