Sidste dag før valget – Lær af
lektien fra »Den Store Krig«
Leder fra LaRouchePAC den 4. november 2018 — Mandag, 5. november, den sidste dag
før det vigtigste amerikanske midtvejsvalg i historien, vil vi se Donald Trump
tale til tre forsamlinger i Cleveland, Ohio; Fort Wayne, Indiana; og Cape
Girardeau, Missouri. Pressen med dens falske nyheder er hysterisk over, at
Donald Trump måske har overvundet den britisk indledte »McCarthyistiske«
heksejagt mod ham, der har til formål at fremprovokere en krig med Rusland og
Kina. Dette er eksemplificeret i krigspartiets førende avis, Washington Post,
hvis ledende klumme i dag af Dana Milbank har titlen: »Nu har vi ingen
undskyldninger. Vores øjne er vidt åbne.« Et fremtrædende punkt på Milbanks
liste over Trumps onde gerninger er, at »han vægtede Vladimir Putins ord højere
end den amerikanske efterretningstjenestes, accepterede Ruslands benægtelse af,
at det blandede sig i vores valg.« Skal vi have endnu en krig? Det er
spørgsmålet i dette valg.
Helga Zepp-LaRouche, der ser frem til det kritiske møde mellem Donald Trump og
Vladimir Putin umiddelbart efter valget i forbindelse med arrangementet, der
ærer 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning, der finder sted i Paris
den 11. november, udsendte erklæringen: »Søvngængere – har vi lært hvordan
Første Verdenskrig opstod?«, hvor hun beretter om sin oktoberrejsen til Moskva.
I denne erklæring skriver hun, at hendes mange møder med repræsentanter for
førende institutioner gav hende et »førstehåndsindtryk af, hvorledes den
strategiske situation tager sig ud fra et russisk standpunkt: På baggrund af de
forskellige tiltag fra Vesten og Natos side – Natos ekspansion op til Ruslands
grænser, opbygningen af missilforsvarssystemet i Rumænien og Polen, som kan
omdannes til et offensivt system indenfor meget kort tid, annulleringen af ABMtraktaten og nu af INF-traktaten samt de forskellige ‘narrativer’, der skildrer
Rusland som fjenden og Putin som en dæmon, har det russiske lederskab tydeligvis
konkluderet, at en større krig ikke kan udelukkes.«
Første Verdenskrig kan ikke retfærdiggøres. Briterne troede på Halford
Mackinder-doktrinen om »geopolitik«; at de for at opretholde deres magt, baseret
på kontrol over haverne og det globale finansielle system, havde brug for at
forhindre enhver koalition af nationer på tværs af Eurasien i at opnå magt til
at udfordre imperiet. Udviklingsprojekter som Tysklands Berlin-Bagdad jernbane
eller Ruslands Trans-Sibiriske jernbane, der skabte forbindelser mellem
Eurasiens nationer, var i sig selv uacceptable trusler mod imperiet. Hellere
sætte ind med en »rask lille krig« for at holde verden splittet og svag. Denne

krig ødelagde Europa og straffede de tabende tyskere med Hitlers fremmarch og
Anden Verdenskrigs rædsler som et næsten uundgåeligt resultat.
Og igen i dag har det Britiske Imperium og dets aktiver i USA udløst hysteri og
løgne mod Rusland og Kina og mod den Nye Silkevejs forenende effekt. Det er
klart villigt til, om nødvendigt, at udløse en eksplosion for at bevare
imperiet, der med urette siges at repræsentere »den vestlige levevis« eller
»retsstatsprincippet«. Hvad imperiet frygter mest, er det faktum, at næsten alle
nationer i Asien, Afrika, Latinamerika – og endda mange europæiske nationer –
åbenlyst tilslutter sig Rusland og Kina i det nye paradigme om »win-win«udvikling gennem Bælte og Vej Initiativet, som kunne betyde afslutningen for
Imperiet – især hvis USA’s endnu nye præsident får lov til at udføre sin
erklærede hensigt om at etablere venligsindede forbindelser mellem USA, Rusland
og Kina. Udover mødet med Putin i Paris planlægger Trump at holde topmøder i
helformat med både Putin og Xi Jinping i slutningen af november i sammenhæng med
G20-topmødet i Argentina, blot et par uger efter midtvejsvalget.
Helga Zepp-LaRouche ender hendes erklæring med en opfordring til et fuldstændigt
ophør af geopolitik, som skal erstattes af »et nyt paradigme med ideen om
menneskeheden som helhed. Hvis vi har lært noget af tragedierne i det 20.
århundrede, så må vi nu lære at tænke på menneskeheden på en helt anden måde.«
Amerikanerne bliver testet på tirsdag; vil de afvise det »demokratiske«
krigsparti og tilslutte sig den presserende kampagne for at opbygge det nye
paradigme?

