Det Britiske Imperiums forræderi
afsløret mens Trump gør skridt til et
nyt paradigme med Rusland og Kina.
Den 14. juli (EIRNS) – Den undergravende rolle af britiske imperialistiske
interesser bliver i stigende grad afsløret for verden. To store åbenbaringer
alene i denne uge: For det første blev den tidligere britiske ambassadør i USA,
Sir Kim Darroch, af sine egne rapporter til udenrigsministeriet, afsløret i at
forsøge at undergrave den politik, som USA’s præsident fører, alt imens at han
arbejder for en “hændelse” i den Persiske Golf, hvor en amerikaner dræbes, og
skylden skydes på Iran (en typisk britisk operation under ‘falsk-flag’, i lighed
med den der blev udført af ‘de Hvide Hjelme’ i Syrien) for at tilsidesætte
præsidentens afvisning af at gå i krig mod Iran.
For det andet gennemførte briterne en åbenlys handling af sørøveri ud for
Gibraltar ved at beslaglægge et iransk olietankskib, hvorefter de iscenesatte en
hændelse i Hormuz-strædet, hvor Iran fejlagtigt blev anklaget for til gengæld at
forsøge at beslaglægge et britisk olietankskib. Som rapporteret nedenfor var
denne hændelse iscenesat af den britiske militære efterretningstjeneste, som
[imidlertid] forfejlede sin hensigt, og nu er blevet afsløret som en svindel.
Siden mordet på Jack Kennedy og den britiske succes med at trække USA ind i en
uamerikansk kolonial krig i Indokina, har det anglo-hollandske neoliberale
finansielle system systematisk overtaget den amerikanske økonomi. Dette blev
muliggjort ved at udnytte USA’s fallit på grund af omkostningerne ved den
folkemorderiske asiatiske krig og ved den kulturelle undergravning af en
demoraliseret ungdomsgeneration gennem en ‘ny opiumskrig’, den antividenskabelige “miljø”-bevægelse, ledet af den kongelige familie, og udbredelsen
af degenereret og grim “musik” for derved at nægte ungdommens adgang til
skønheden i den klassiske musik og kultur. I stedet for den hamiltoniske politik
med øremærket kredit, som indført under Roosevelts New Deal og under Kennedys
rumprogram, og en udviklingspolitik for atomkraft/fusionsenergi, blev
slagordene britisk “frihandel”, “centralbankens uafhængighed” og lignende
uamerikanske svindelnumre sat i stedet. Resultatet var spekulanters overtagelse
af økonomien, outsourcing af vores industrier, legalisering af stoffer, hvilket
medførte ødelæggelse af industri og infrastruktur og det moralske forfald der
karakteriserer USA i dag, som det delvis dokumenteres i EIR’s specialnummer:
“The Bitter Truth of U.S. economic “Recovery” (Den bitre sandhed om USA’s
økonomiske opsving). “Intet mindre end en tilbagevenden til Hamiltons politik –

ikke kun i USA, men i forbindelse med de store eurasiske kulturer – Rusland,
Kina og Indien – som foreslået af Lyndon LaRouches ‘fire love’ og hans ide om et
Nyt Bretton Woods – kan stoppe sammenbruddet af de vestlige økonomier og faren
for global krig.
Præsident Donald Trump har taget små, men dramatiske skridt til at forfægte sit
personlige lederskab og bryde med “etablissementet i Washington”, som har
forvandlet begge politiske partier til spytslikkere for britisk imperialistisk
politik med permanent krigsførelse og “fri markedsdiktatur” af London og Wall
Streets finansielle karteller. Han har taget skridt til at afslutte det sidste
levn af Den kolde Krig i Korea; han forhandler en afslutning på den “endeløse
krig” i Afghanistan; han er begyndt at genoprette optimismen fra Kennedys
rumprogram gennem hans Måne-Mars-mission; han har holdt venlige møder med
lederne af Rusland, Kina og Indien (blandt andre) på sidelinjen af G20 i Osaka,
til stor rædsel for briterne og de neo-konservative i hans eget kabinet; han har
ophævet de absurde og destruktive “anti-kulstof”-regler, der blev pålagt af
Obama, og samtidig gjort gældende at ren luft og vand er det virkelige
miljøproblem; han har gjort sig til talsmand for “fair trade”-politik i
modsætning til det neo-koloniale mantra om “globalisering”.
Truslerne om krig og økonomisk disintegration eksisterer stadig trods disse små
trin. Helga Zepp-LaRouche pegede i sin ugentlige webcast i lørdags på det
centrale stridspunkt, der er involveret i at afslutte disse trusler og indlede
et nyt paradigme for menneskeheden, ved at tage fat på forfaldet i borgernes
moralske karakter, som præsenteret i Friedrich Schillers idé om den æstetiske
uddannelse af mennesket. “Det er absolut nødvendigt,” sagde Zepp-LaRouche, “at
den moralske opbygning af menneskeheden går hånd i hånd med videnskabelige og
teknologiske fremskridt, fordi videnskab og teknologi alene ikke har svaret på
spørgsmålet om menneskets moralske adfærd.” “Det er den æstetiske uddannelse,
indflydelsen af stor kunst, klassisk musik, klassisk poesi og de andre klassiske
kunstarter, som har denne forædlende virkning på mennesket, og derfor må disse
to ting absolut gå sammen.”
Schiller Instituttet vil den 20. juli fejre 50-årsdagen for menneskehedens
landing på Månen med begivenheder på Manhattan og andre steder rundt omkring i
verden med både videnskabelige og musikalske præsentationer, der også fejrer
Lyndon LaRouches grundlæggende princip om, at den kreative proces inden for
kunst og videnskab er en og samme.

