Krigen er her!
Hvordan bekæmper vi den?
Hvad er vort våben?
Leder fra LaRouchePAC, 15. april, 2018 – Hvor kom dette raketangreb mod Syrien
fra? Gå tilbage til Allister Heath, redaktør af londonavisen Sunday Telegraph.
Husk hans artikel i Daily Telegraph fra 14. marts, kort tid efter nyheden om
Skripal-sagen, med overskriften, »Glem NATO. Vi må have en ny, global alliance
til at bekæmpe totalitære kapitalister i Rusland og Kina«. Han sluttede:
»En sådan alliance ville være det største skift i geopolitik, siden skabelsen af
FN. Det ville på dramatisk vis ændre den globale magtbalance og gøre det muligt
for de liberale demokratier, endelig at kæmpe tilbage. Det ville give verden den
form for robuste institutioner, der kræves for at holde Rusland og Kina tilbage
… Storbritannien må have en ny rolle i verden: at opbygge et sådant netværk
ville være vores perfekte mission.«
Husk, at han bogstavelig talt skrev dette den selv samme dag, hvor 68 tidligere
embedsmænd i Obama-administrationen offentliggjorde deres aktionskomite, ved
navn National Security Action, der har to formål – at sikre Trumps impeachment,
og at angribe Rusland og Kina.
Vi må konstant sætte i perspektiv, hvor dette kommer fra. På dette punkt – hvor
det kommer fra – står det faktisk meget svagt. For, det er ikke alment
accepteret blandt befolkningen, på trods af mediernes hjernevask, 24 timer i
døgnet – hvilket virkelig er bemærkelsesværdigt. En dyb splittelse har vist sig
i den såkaldte Trump-koalition omkring opgivelse af ideen om, at vi ikke længere
skal gennemføre krige for regimeskifte. Og beviserne, med hensyn til det, man
har fremlagt som grundlaget for disse angreb, er rene, britiske svindelnumre. Vi
har et job at udføre, for i dybden at oplyse den brede befolkning om, at
briterne har gjort dette før, som med Irakkrigen – som virkelig giver resonans
hos præsidenten. Vi må sørge for, at den opposition, der er opstået internt i
kredsen omkring Trump, bliver større. Vi fører ikke et juridisk angreb mod den
forfatningsmæssige ret til at føre krig, men derimod et angreb mod briternes mål
her og mod det faktum, at dette er et angreb mod det, som Rusland og Kina
sluttelig repræsenterer med hensyn til en ny måde at have relationer i verden på
– og mod ikkeeksistensen af beviser. De synes midlertidigt at have indfanget
præsidenten – selv om: hvordan kan han være vidende om, at kuppet imod ham er
britisk, og alligevel ikke se, at den udenrigspolitiske ende af dette ligeledes

er britiskkontrolleret og ligeledes tilsigter at drive ham ind i en fælde? –
For, målet er præcis det, som Allister Heath forklarede: at genetablere Det
britiske Imperium imod Rusland og Kina og samtidig smide Donald Trump på
historiens askebunke.
Vi må benytte alle midler for at forklare dette til folk, så de forstår det,
samtidig med, at vi identificerer, hvor koalitionen, som støtter denne ondskab,
ikke holder sammen. I mellemtiden må vi bruge situationen til at virkeliggøre
2018-kampagnen for at sikre fremtiden for L a R o u c h e s F i r e L o v e , fordi der
ikke findes nogen på den aktuelle, amerikanske scene, der har den fjerneste idé
om, hvad man skal gøre for fremtiden. De to partier, som sådan, står for krig og
FBI. Vi må gå tilbage til LaRouches erklæring på hans 90-års fødselsdag, hvor
han viser, at vi er de mennesker, som kan samle folk omkring det, der virkelig
behøves, uden at referere til disse forældede, politiske partier.
Krigen er nu her i USA, såvel som i Frankrig og Storbritannien. Vi må
intervenere i denne polariserede situation for at styrke de folk, der har en
fornemmelse af aspekterne i dette. Vi ønsker at få en intelligent debat om de
britiske løgne og andre vigtige aspekter af dette. Der foregår en kamp omkring
fortolkningen af, hvad der foregår. Jo mere, vi taler med folk, der allerede er
vidende, og får dem oplyst og får dem til højt at udtale, hvad det er, der er
nødvendigt, desto bedre – dette er ekstremt vigtigt.
En ny erklæring fra LaRouchePAC vil blive udgivet i løbet af mandagen, den 16.
april.
Foto: Himlen over Damaskus tidligt lørdag, 14. april, med affyring af jord-tilluft missiler som svar på USA’s lancering af et angreb mod Syrien med
forskellige mål i den syriske hovedstad.

