Præsident Trump fortsætter sit angreb
på britisk imperialistiske uvaner
Leder fra LaRouchePAC den 16. oktober (EIRNS) – Mens præsident Trump holder
massive kampagnemøder flere gange om ugen rundt om i landet for at få direkte
forbindelse med befolkningen i ugerne forud for det afgørende midtvejsvalg den
6. november, har han også stillet sig til rådighed for den “falske presse “langt
oftere end før, hvor han direkte angriber de imperiale mentale konstruktioner
pålagt befolkningen af de tidligere regeringer og deres kontrollerede medier.
Søndag aften viste CBS ’60 minutter’ et interview med præsidenten af Lesley
Stahl, hvis modbydelige og respektløse fremfærd belejligt blev håndteret af den
stadig mere komfortable præsident Trump. Klimaforandring? Klimaet ændrer sig,
sagde Trump, men “jeg ved ikke, om det er menneskeskabt …. Forskere har også en
politisk dagsorden.” Dette afviser fuldstændig den folkemorderiske IPCC-rapport,
der kræver dekarbonisering og et stop for kødforbrug. Forsvar af den vestlige
alliance? “Hvad er en allieret? Vi har vidunderlige forbindelser med mange
mennesker, men ingen behandler os så dårligt som EU.”Vil du afgive løfte om ikke
at lukke Mueller-undersøgelsen? “Jeg behøver ikke at afgive løfte til dig …. Jeg
er præsidenten, og det er du ikke”. “Har Rusland blandet sig i valget? De
blandede sig, men jeg tror også, at Kina blandede sig. Og jeg tror andre lande”…
(hurtigt afbrudt af Stahl, som vender tilbage til Rusland). Vil du pålægge flere
kinesiske afgifter? “De ønsker at forhandle. Jeg har også en god kemi med
præsident Xi i Kina. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis vil fortsætte.”
Siden sin tale til FN den 25. september har præsident Trump taget
fløjlshandskerne af i forsvaret for de grundlæggende principper for den vestlige
civilisation, defineret ved den Westfalske Fred – nationernes suverænitet,
baseret på folkets vilje og i samråd med alle andre nationer. Dette er blasfemi
for imperiet i både London og Wall Street. Globalisering – den moderne eufemisme
for global imperial kontrol – har fejlet, siger Trump; det skaber udelukkende
økonomisk underdanighed for internationale finansielle institutioner,
imperialistiske krige, overnationale domstole, der pålægger imperialt styre,
kriminelle narkotikakarteller og økonomisk forfald. Trump lader det blive
meddelt – endnu uden bekræftelse – at han planlægger at møde Xi Jinping og
Vladimir Putin kort efter valget, forhåbentlig fri for Russiagate løgnene og
Demokraternes rigsretssagssvindel.
Det er vores ansvar at sikre, at han også vender tilbage til sin tidligere
støtte til en reform af det amerikanske system, med Glass-Steagall og
hamiltonisk nationalkredit, som blev kraftfuldt præsenteret i Will Wertz’

foredrag på ”Manhattan-projektet” i lørdags: “at skære den gordiske knude med et
Damoklessværd”. Kun dette kan frigøre det videnskabelige og teknologiske
potentiale i vores nation og alle andre nationer, i den Nye Silkevejs ånd.
Trumps hensigt om at genopbygge den amerikanske industri, at “gøre Amerika stort
igen” og “gøre deres nationer store igen” (som han sagde om de latinamerikanske
nationer i sin FN-tale), afhænger helt af succesen i vores indsats for at gøre
LaRouches Fire Love forståelige for det amerikanske folk og bringe USA til at
samarbejde med Bælte og Vej Initiativet (BVI). Japan har fuldt ud sluttet sig
til BVI; Italien har brudt med EU og støtter BVI; hele Afrika har tilsluttet sig
BVI på Forummet om Samarbejde mellem Kina og Afrika den sept. 3-4; og
latinamerikanske nationer vender sig nu mod Kina og BVI og kæmper for deres ret
til at deltage. I intet tilfælde betyder det at vende sig væk fra USA. Faktisk
blev præsident Trumps forsvar af suverænitet i FN entusiastisk modtaget af
nationerne i Asien, Afrika og Latinamerika.
Ikke desto mindre ved alle, at Trump er omgivet af magtfulde personer, der er
desperate efter at undergrave hans hensigter. I interviewet “60 minutter”
fortalte han Lesley Stahl: “Jeg stoler ikke på alle i Det Hvide Hus …. Det er en
hård forretning. Dette er et ondskabsfuldt sted. Washington, D.C. er et ondt,
ondt sted.”For at bevare det amerikanske folks tillid må han først besejre
kupmagerne og politikerne der vil afsætte ham; derefter genoprette sit
personlige forhold til Xi og Putin; derefter gendanne det Amerikanske System;
efterfølgende indkalde til en ny Bretton Woods-konference med verdens stormagter
for at skabe et nyt globalt kreditsystem, for at afslutte det Britiske Imperium
én gang for alle – fred gennem udvikling.

