Krig eller fred
– Det afgørende øjeblik er kommet
Leder fra LaRouchePAC, 6. maj, 2018 – Den fremvoksende løsning på den længe
betændte Koreakrise frembyder en positiv model: uanset, hvor umedgørlig, en
situation synes at være; hvis verdens store magter kan arbejde sammen, kan
ethvert problem overvindes. Donald Trump, Xi Xinping og Vladimir Putin arbejdede
sammen hen mod et fælles mål, der giver alle sider, inklusive Kim Jong-un,
mulighed for at have tillid til processen som helhed. Med den Nye Silkevejs
udviklingsproces, der ligger bag den politiske dialog, kan win-win-resultatet
klart ses af alle partier.
Hvorfor kan denne proces ikke anvendes på de andre krisepunkter? Det britiske
Imperium har altid været beroende på sådanne regionale kriser, som i de fleste
tilfælde oprindeligt blev skabt af briterne selv, for at tvinge de globale
magter til at stille op på modsatte sider – arabere versus jøder; sunni versus
shia; Øst versus Vest. Hvis USA ophørte med at spille håndhæver for disse
britiskkontrollerede konflikter og i stedet gik sammen med Kina og Rusland i den
Nye Silkevejsånd, kunne alle disse konflikter relativt hurtigt blive løst, som i
Korea.
Trump har insisteret på, at USA må ophøre med sin rolle som »verdens
politibetjent« på vegne af Imperiet – og alligevel skriger krigspartiet i USA nu
på krig mod Iran, krig mod Rusland over Ukraine og på en permanent
kolonialistisk besættelse og opsplitning af Syrien. USA’s flåde har netop
gendannet den Anden Flåde til at afpatruljere Nordatlanten – flåden var blevet
de-aktiveret i 2011 – baseret på det vanvittige forslag, at Rusland og Kina
pludselig er blevet »stormagtstrusler« mod USA, som den nye Nationale
Forsvarsstrategi erklærer. Det samme krigsparti giver også troværdighed til de
svindelagtige påstande, som Bibi Netanyahu har præsenteret, nemlig, at Iran
»stadig« fremstiller atomvåben, på trods af IAEA’s offentlige tilbagevisning af
denne løgn.
Alt imens Kinas Bælte & Vej danner grundlaget for det store potentiale for et
nyt paradigme for menneskeheden, baseret på udvikling og fælles fremskridt, så
er det vestlige banksystems risikable system det, der danner grundlaget for
briternes og deres aktiver i USA’s fremstød for krig. Økonom og historiker Nomi
Prins skrev i sidste uge: »I dag står vi meget tæt – hvor tæt, ved vi endnu ikke
– ved randen af en farlig, finansiel afgrund. De risici, som de største af de
private banker udgør, eksisterer stadig, men nu er de endnu større, end de var i

2007-08 [henved 40 % større, -red.], og opererer nu i en arena af endnu mere
gæld.« Uden en gennemførelse af det totale LaRouche-program – med en
genoprettelse af et videnskabsdrevet program for fusionskraft og udforskning af
rummet, skabelse af statslig bankpraksis for at skabe statslig kredit til
realøkonomien, samt en Glass/Steagall-reform af det bankerotte finanssystem – er
der ingen mulighed for, at denne boble ikke snart brister. Imperiets
finansherrer ville foretrække krig – ikke blot en lokal krig, men en krig med
Rusland og Kina, hvis samarbejde i Bælte & Vej truer deres plyndringsrettigheder
i udviklingslandene.
Den største fare for Imperiet er, at Trump vil leve op til sin plan om at
etablere venskabelige relationer med både Rusland og Kina og således bryde denne
imperieopsplitning. Russiagate-kupforsøget mod Trump er britisk efterretnings
respons til denne fare. I den forgangne uge tildelte den amerikanske føderale
dommer T.S. Elliott III dette kupforsøg et slag og sagde til Muellers heksejagtteam, at de langt havde overskredet deres mandat og havde anklaget Trumpmedarbejdere, der overhovedet intet som helst havde at gøre med nogen som helst
forbindelse til Rusland, udelukkende for at tvinge dem til at »synge« eller
»komponere« information, der »ville reflektere tilbage til hr. Trump og føre til
hans retsforfølgelse eller afsættelse, eller hvad som helst«.
Retssystemet i USA er blevet undergravet, med begyndelse i George Bush’ Patriot
Act, NSA’s masseudspionering af befolkningen og efterretningssamfundets
korruption under både Bush og Obama. Dette korrupte system er nu selv på
anklagebænken.
Spørgsmålet om krig eller fred vil ikke blive afgjort på baggrund af nogen af
disse krisesituationer, men derimod af, om det amerikanske folk i sig finder
viljen til at adressere dem alle på én gang, for at skabe det Nye Paradigme, med
LaRouches Fire Love og USA’s deltagelse i den Nye Silkevej, på globalt plan. Den
reviderede LaRouchePAC-brochure om denne nødvendighed, LaRouche’s Four Laws –
America’s Future on the New Silk Road (LaRouches Fire Love – Amerikas Fremtid på
den Nye Silkevej), er nu udgivet og tilgængelig for distribution. Gå til den som
død og helvede.
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