Rollerne er byttet om for kupmagerne
og centralbankerne
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
27 oktober 2019
Helga Zepp LaRouche leverede en fascinerende vurdering af forandringerne, der
fejer hen over kloden, og den gunstige lejlighed til at disse ændringer har
gjort det muligt at realisere et samarbejde, der indvarsler en ny æra med fred
og udvikling. Blandt de processer, som hun fremhævede, er:

1. Betydningen af Barr-Durham-efterforskningen, der overgår til en strafferetlig
efterforskning, som sætter spotlight på hele det britiske Obamaefterretningsapparat, alt imens den afslører bedrageriet bag
rigsretssagsprocessen omkring “Ukraine-[telefonsamtalen]”;

2. Accelerationen af finanskrisen og centralbankernes faktiske erkendelse af, at
de ikke har andet valg end at fortsætte den samme fejlslagne politik, som
skabte denne krise;

3. Urolighederne der breder sig imod den neoliberale nedskæringspolitik, som
centralbankerne har beordret for at beskytte deres faldefærdige system;

4. Omstillingen undervejs i hele Mellemøsten som et resultat af Trumps beslutning
om at samarbejde med Rusland om at afslutte de “evindelige krige”;

5. Til trods for det fortsatte anti-kinesiske idioti, der udvises i vicepræsident
Pences seneste tale, anerkendte selv han det positive potentiale for en
amerikansk-kinesisk handelsaftale, eftersom det er hvad præsident Trump
ønsker;

6. Topmødet mellem Rusland og en række afrikanske nationer, hvilket giver USA og
Europa en vision for hvad der vil være muligt, hvis man dropper de
imperialistiske grundsætninger.

Ignorer medierne, der forsøger at udføre ‘public relations’ for de kriminelle
britiske imperialistiske netværk – bliv aktiv med Schiller Instituttet, da tiden
er inde til at udbrede Lyndon LaRouches ideer og metoder.
Som altid, tak for at følge vores arbejde.

Sejr i Syrien – indfør den Nye
Silkevej
Den 23. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump henvendte sig i dag til
nationen fra Det Hvide Hus om sejren i Syrien og hævdede, at dette ikke var en
sejr over nogen anden nation, men en sejr for alle over terrorisme og over de
koloniale ”regimeskifte”-krige, som USA var blevet trukket ind i under Bush og
Obama. Usagt, men kritisk vigtigt, er at den potentielle “taber” i processen er
det døende, britiske imperium, og de i USA der har ageret som nyttige idioter
for de britiske imperiale krige og geopolitiske farverevolutioner.
Dette er netop grunden til, at de britiske aktiver i USA er i en panisk fremfærd
for at rejse en rigsretssag mod præsident Trump, på trods af at der ikke er
begået nogen ulovligheder, eller endog et anstrøg af en forbrydelse. De er
rasende over, at Trump turde udfordre den britiske politik for “permanent
krigsførelse” – de stedfortrædende krige, der havde til formål at fastholde USA
i en tilstand af konflikt med Rusland og Kina. Trump gjorde dette klart i dagens
erklæring: “Som kandidat til præsidentembedet gjorde jeg det klart, at vi havde
brug for en ny tilgang til amerikansk udenrigspolitik, som ikke ledes af
ideologi, men af erfaring, historie og en realistisk forståelse af verden.” Han
sagde det åbenlyse – at hele Mellemøsten “er mindre trygt, mindre stabilt og
mindre sikkert end før disse konflikter begyndte,” og at de, der kræver mere
krig, er de samme mennesker der skabte rodet i Mellemøsten i første omgang med
krigen mod Irak og Libyen.

Mens hystaderne i Kongressen og medierne skråler op om at Trump ”kapitulerede”
til Rusland, er det tydeligt, at Trump koordinerede tiltaget med Tyrkiet og med
Rusland, for at give Syrien sin suverænitet tilbage, omend der stadigvæk er
nogle bump på vejen.
Kupmagerne mod Trump er lige så bange for, at når den hastigt voksende boble i
det finansielle system eksploderer, som den må, vil Trump ty til de økonomiske
ideer fra Lyndon LaRouche: den presserende nødvendighed for at sætte det
bankerotte vestlige banksystem under en konkursbehandling efter modellen fra
F.D. Roosevelts Glass/Steagall-bankopdeling; genoprette hamiltonisk “øremærket
kredit” til industri, landbrug, sundhed og uddannelse af befolkningen; og rykke
grænserne for menneskelig viden, der fokuserer på rumforskning og udviklingen af
fusionsenergi. En sådan bestræbelse kræver internationalt samarbejde, især med
Rusland og Kina, som Trump gentagne gange har insisteret på, at han vil opnå
under sit præsidentskab. Det var årsagen til svindelnummeret med ”Russiagate, og
grunden til det massive McCarthyiske hysteri rettet mod alt hvad Kina foretager
sig.
Faktisk beror spørgsmålet der vil afgøre, om Trumps bestræbelser på at løse
moradset i Mellemøsten kan opretholdes, på Den Nye Silkevej – hvor hurtigt kan
de nye internationale forbindelser, der smedes af præsident Trump, bringe Kinas
Bælte og Vej ind i regionen, helst med fuldt samarbejde mellem Kina, Rusland,
Indien, USA og andre. Som Lyndon LaRouche sagde efter Oslo-aftalerne i 1993, som
gav håb om fred mellem Israel og Palæstina: “Få traktorerne til at køre med det
samme.” Genopbygning og udvikling er forudsætningerne for bæredygtig fred, og
resterne af det faldefærdige britiske imperium, vil gøre alt for at stoppe denne
udvikling, som de gjorde det ved at undergrave Oslo-aftalerne.
Et stort skridt fremad finder også sted i Afrika, hvor 44 præsidenter og
premierministre fra Afrika deltager i det første topmøde i Rusland-Afrika
Økonomisk Forum i Sochi i dag og i morgen. Over 60 nationer og 3.000 deltagere
overværede åbningstalerne af Vladimir Putin og den egyptiske præsident Abdel
Fattah el-Sisi, den nuværende formand for Den Afrikanske Union. Putin, der er
forpligtet til at “lyse Afrika op” med fredelige aftaler om atomkraft over hele
kontinentet, lovede også en fordobling af handelen, en fordobling af den
russiske fødevareeksport og andet industrielt og militært samarbejde.
Dette er det “Nye Paradigme”, der hurtigt opstår rundt om i verden, imod
ønskerne fra de anti-vækst “grønne”, der er finansieret af City of London og
Wall Street, imod krigsmagerne, imod geopolitikerne af enhver kaliber. Farerne
er store, men potentialet for en verden og et univers, der er egnet til
menneskehedens værdighed, har aldrig været større, hvis folk med god vilje

vælger at handle.
***
Baggrundsvideoer:

Projekt Fønix:
Genopbygning af Syrien –
Aleppo: Den evige stad
I denne videofremlæggelse gennemgår vi et forslag til genopbygningen af Syrien,
ved navn Projekt Fønix, og som fokuserer på, hvordan Syrien, der har en ideel
placering ved korsvejen, hvor tre kontinenter mødes, kan få gavn af at blive
opkoblet til Den Nye Silkevej og den fremvoksende Verdenslandbro. Denne video
blev optaget til Schiller Instituttets Internationale konference i Berlin,
Tyskland, 25.-26. juni, 2016: »En fælles fremtid for menneskeheden, og en
renæssancekultur for klassiske kulturer«
Se videoen her.
Se også: Projekt Fønix – diskussionspunkter for en genopbygning af Syrien.
Se også: En fredsplan for Sydvestasien, af Helga Zepp-LaRouche. EIRPressemeddelelse i anledning af udgivelsen fa den arabiske version af rapporten
“Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen”.
Se også: Playlist: The World Land-Bridge & Global Development

Timen er kommet
Den 17. oktober (EIRNS) – Igennem de fleste tidsperioder tillader historien kun
at der sker få ændringer til det bedre på kort sigt, og de klogeste hoveder
forbereder sig tålmodigt på de muligheder, som fremtiden måtte byde på. Så
kommer der andre, sjældnere tider, hvor årtier eller mere kastes ud af balance i
løbet af blot uger eller dage – revolutionære tider. To oprørende
videointerviews, der netop er frigivet af LaRouchePAC – om Syrien og de videre
udsigter for fred og eurasisk udvikling – viser, at der for indeværende virkelig
er [tale om] revolutionære tider: et interview med Hussein Askary fra EIR’s
Arabiske Redaktion og talsmand for det internationale Schiller Institut (“Peace
Breaks Out In Syria”: Et interview med Hussein Askary ”); og det andet fra
Virginia Commonwealth med senator Richard Black (R) (”Interview med senator
Black: The Real Story of What’s Happening Syria, Not the Fake News Version”).
Nu hvor præsident Donald Trump endelig er fritstillet til at opfylde sit
valgkampsløfte om at trække USA ud af de uendelige, håbløse krige påbegyndt af
Bush og Obama, og i stedet kan forhandle om fred med Rusland og alle andre
parter, igangsættes der en revolution af håb. Den har grebet Mellemøsten, og
amerikanerne, der valgte ham til præsident af samme grund, tillige med mange
andre, der ikke stemte for ham. (samtidig med at Gallup løgnagtigt vil vide, at
52% af amerikanerne ønsker, at præsident Trump bliver væltet ved en rigsretssag
og fjernet fra embedet.)
Nu opfordres amerikanerne til at afsløre og besejre den forræderiske farceagtige
rigsretssagsproces, og EIR vil fortsætte med at afsløre alle løgne og beskidte
efterretningsoperationer, der ligger bag den – alle, til syvende og sidst,
begået efter ordrer fra finansoligarkerne med centrum i London,
såsom bankdirektør for Bank of England, Mr. ‘Green Finance’ Mark Carney.
Men det levende eftermæle fra det afdøde amerikanske geni Lyndon LaRouche
fortæller os, at vi må gå videre, og at vi må gøre det nu. Opgaven er mere end
bare at overvinde geopolitikken, og det er heller ikke muligt at stoppe blot med
det. Den nuværende situation er en enestående mulighed for at basere fred på
økonomisk genrejsning og økonomisk genopbygning af Amerika og Verden.
Det var netop sådan en mulighed, som Lyndon LaRouche så i sammenbruddet af det
europæiske kommunistiske system (Warszawa-pagten) i årene 1989-1991. Han greb
lejligheden som han så, selvom næsten ingen andre så det klart på det tidspunkt,

for at overvinde det økonomiske forfald i Vesteuropa og Østeuropa, samtidig med
at han muliggjorde udvikling i den såkaldte Tredje Verden. Han kæmpede ihærdigt,
selv fra fængselscellen hvor han uretfærdigt var indespærret, for at få dette
til at ske. Som ene mand, med sin kone og et par venner, førte han denne kamp
til alle kontinenter. Han så forbundsfæller blive myrdet, som den tyske bankmand
Alfred Herrhausen – men han kæmpede videre. Det krævede de kombinerede styrker
af premierminister Margaret Thatcher og præsidenterne George H.W. Bush og
François Mitterrand at besejre denne ene mands initiativ, for det han kaldte
“den Europæiske produktive Trekant.” Det var en enorm infrastrukturplan med
henblik på at binde de mest produktive centre i Europa sammen, iværksætte
højteknologisk udvikling derfra, og lade det brede sig videre ud til Østeuropa,
Asien og videre.
Han tabte dengang, men den idé han forfægtede blev vedtaget som Kinas politik af
landets nye præsident Xi Jinping i 2013, efter mange års forudgående
diskussioner i Kina inspireret af Lyndon og Helga LaRouche. I løbet af de sidste
seks år har det dybtgående forandret Verden, blandt andet ved at bringe håb til
Afrika, hvilket aldrig før er set.
Nu står vi overfor en endnu større mulighed. De kræfter, der dengang knuste
LaRouches plan, eksisterer stadig, men de er meget svagere, og de er bragt ud af
balance. Muligheden er her for det 21. århundredes version af Franklin
Roosevelts genopretningsplan, som Lyndon LaRouche redegjorde for i sine “Fire
love” og andre steder (se EIR, 13. juni 2014, “Fire nye love for at redde USA
nu! Ikke en mulighed: En øjeblikkelig nødvendighed”).
Internationalt eksisterer der nu muligheden for (og hvor længe endnu?), at
stormagterne USA, Rusland, Kina og Indien kan skabe et nyt kreditsystem rettet
mod højteknologisk udvikling af verden, med massiv eksport af kapitalgoder fra
den udviklede sektor til de underudviklede, muliggjort af langsigtede, lavt
forrentede lån under et dollarsystem med guldreserver og relativt faste
valutakurser.
Det kan gøres nu – drivkræfterne er til stede. Og det skal gøres nu. Uanset hvad
dine yndlingsmedier måske fortæller dig og dine kontakter, er finanskrisen i
færd med at bryde ud. De eneste svar herpå ligger i de retningslinjer, som
LaRouche har udstukket. Giv agt!

En fuldstændig historisk ændring er
blevet iværksat af præsident Trump
Den 14. oktober (EIRNS) – Den enestående forvandling, som finder sted i Syrien i
dag, afspejler et globalt faseskift, der blev iværksat de seneste uger af
præsident Donald Trump, i samarbejde med Ruslands Vladimir Putin, Kinas Xi
Jinping, Indiens Narendra Modi, Pakistans Imran Khan, og flere ledere i
Mellemøsten.
Selv om situationen på jorden i det nordlige Syrien i høj grad ændres, kan der
ikke herske tvivl om, at potentialet for at afslutte krigen i Syrien og begynde
at løse andre historiske “brændpunkter” i Østasien og Sydvestasien, alt sammen
skabt af det Britiske Imperium, er godt i gang. Præsident Trump har i de sidste
par uger erklæret politisk krigsførelse mod det fordærvede og korrupte
amerikanske etablissement, herunder begge de politiske partier, alle medierne og
de finansielle institutioner bag det “militære industrielle kompleks”, som han
angreb med navn.
Trump har fulgt op på sit kampagneløfte om at “afslutte disse uendelige krige”,
da han erklærede tilbagetrækning og i sidste instans hjemsendelse af amerikanske
styrker fra Syrien. Han offentliggjorde også den stygge kendsgerning, at de
krigslystne ledere fra begge politiske partier havde allieret USA med
terrorister – den syriske gren af terrororganisationen PKK (Det Kurdiske
Arbejderparti i Tyrkiet) samt al-Qaida-netværkene i Libyen— for at kunne udføre
deres kriminelle krige for “regimeskifte” på vegne af det Britiske Imperium.
Samtidig besøger præsident Putin, med hvem Trump har koordineret de militære
operationer mod ISIS i Syrien, Saudi-Arabien og roser saudierne for deres rolle
i at bringe krigen i Syrien til ophør. De saudiarabiske ledere gav udtryk for
deres hensigt om at opretholde tætte venskaber med både USA og russerne — endnu
et slag mod den britiske imperiale opdeling af verden i fjendtlige “blokke.”
Ligeledes på samme tid, er Pakistans premierminister Imran Khan i Iran, og vil
derfra besøge Saudi-Arabien. Khan udtrykte sin tydelige hensigt om at bringe den
historiske konflikt mellem shia-Iran og det sunni-muslimske Saudi-Arabien til
ophør, en indsats, som hilses velkommen fra begge sider. Husk på, at præsident
Trump tidligere bad premierminister Khan om at mægle for en løsning i USA-Irankonflikten, som Khan også drøftede med præsident Hassan Rouhani.

Alt dette kommer inden for få dage efter den delvise handelsaftale mellem USA og
Kina samt det historiske “uformelle” besøg af Xi Jinping til Indien, hvor de to
ledere drøftede et 100-årigt perspektiv for samarbejde mellem verdens ældste og
største nationer. Og husk, at da premierminister Modi besøgte USA i september,
var præsident Trump sammen med ham på scenen, foran 50.000 tilbedende indere og
indisk-amerikanere.
Denne diplomatiske og kulturelle offensiv har placeret lederne af de “fire
magter”, som Lyndon LaRouche beskrev dem – Rusland, Kina, Indien og USA – samt
andre verdensledere, på en fælles historisk mission med potentiale til at
afslutte det Britiske Imperium og den imperiale opdeling af verden i “dem” og
“os”, en gang for alle.
Og dog, hvis man kun havde adgang til nyhederne om verdens begivenheder fra den
etablerede presse i USA og Europa, ville man ikke vide noget om dette. I stedet
ville man læse heftige udfald om den onde russiske leder og det morderiske
diktatur i Kina. Selv Fox News, der har spillet en positiv rolle i afsløringen
af fupnummeret med Russiagate mod præsident Trump, har knapt nok rapporteret om
Trumps betydelige gennembrud med Kina, samtidig med at de udfylder deres
sendeflade med nedrig, løgnagtig kritik af Kina og beskylder Trump for at “sælge
ud” til Putin i Syrien. Trump har korrekt identificeret hovedparten af
Kongressen, fra begge partier, som krigsmagere, der står i gæld til det
militærindustrielle kompleks.
Medierne er lige så tavse om det faktum, at den amerikanske centralbank i løbet
af den seneste måned hektisk har pumpet hundredvis af milliarder af dollars ind
i banksystemet for at forhindre en gentagelse af 2008, denne gang i langt større
omfang. Torsdag den 15. oktober genoptager Den amerikanske Centralbank de
kvantitative lettelser – og pumper 60 milliarder $ pr. måned, og måske meget
mere, ind i bankerne gennem mindst andet kvartal af 2020. Mediernes syn på denne
faktiske anerkendelse af at systemet er ved at bryde sammen? “Jeg er okay,
Jack”.
Den kendsgerning, at de store banker og den økofascistiske pøbel, som de
finansierer for at gennemtvinge afindustrialisering og affolkning under dække af
svindelen med menneskeskabte klimaændringer, begynder at få den modsatte
virkning end de havde til hensigt. Der er en bølge af fornuft, som fejer hen
over den amerikanske befolkning, herunder ungdommen, der erkender den vanvittige
mørke tidsalder som foreslås, og reagerer på de tegn på inspiration fra
præsidenten, fra Måne-Mars-programmet og afslutningen på de “endeløse krige”,
samt miskrediteringen af løgnene om CO2. Det er de spørgsmål, som Lyndon
LaRouche kæmpede for i de sidste 50 år, og grunden til at han blev sat i fængsel

af krigspartiet og spekulanterne; de samme som i dag angriber Trump. Renselsen
af LaRouche i dag vil frigøre befolkningens sind, der ikke har haft adgang til
hans ideer i disse seneste årtier. Det ville være Trumps bedste træk af alle.

Det er slutningen af en epoke: Skift
paradigmet til himlen, ikke helvede!
Den 16. september (EIRNS) — Det er en overforsimpling at beskrive verden i dag
som havende en række farlige brandpunkter midt i de ellers positive udviklinger
af Den Nye Silkevej og rumforskningsprojekter. Indrømmet, der er en vis grad af
sandhed i det. Men den større sandhed, der giver mulighed for afgørende
handling, er, at de seneste årtier med det neobritiske imperiums system af
geopolitik, monetarisme og kulturel krigsførelse er ved at bryde sammen. Det er
tidspunktet til at fremtvinge et skifte. Det bliver himmel eller helvede.
Helga Zepp-LaRouche formidlede denne indsigt i sin præsentation i sidste uge på
Euro-Asia Economic Forum in China i sin tale, “Sådan hjælpes Vesten til bedre at
forstå Bælte- og Vejinitiativet”. Hun citerede advarslen fra Lyndon LaRouche fra
1971 om, at der ville komme et tidspunkt, hvis det imperiale system fik lov til
at fortsætte, hvor “en ny depression og en ny fascisme” ville opstå, hvis det
ikke blev erstattet af “en ny verdensøkonomisk orden. “Imperiets interesser ved
udmærket godt, at nu er tiden inde for dem, og derfor er de parate med deres
gamle tricks. Alt – inklusive krig – for at forhindre en ny verdensorden. Sådan
må den seneste internationale krise, der udfoldes omkring droneangrebet på
Aramco-oliekomplekset i Saudi-Arabien den 14. september, forstås. Med eller uden
det faktum, at de yemenitiske houthier tager æren for angrebet, kom der et
ramaskrig fra krigshøgene i USA for at angribe Iran, selv mens Aramco stadig
brændte. Med andre ord, skynde sig at komme i krig – netop det britiske
imperialistiske scenarie.
USA’s udenrigsminister Mike Pompeo hævdede den 14. september, at det var Iran,
der stod bag angrebet på saudiarabisk olie, skønt der ikke forelå nogen beviser.
Lindsey Graham (R-SC) opfordrer USA til at bombe iranske olieraffinaderier; Rep.
Liz Cheney (R-WY), Dick Cheneys datter, jubler over dette. Den 15. september
havde præsident Donald Trump et møde i det nationale sikkerhedsråd med Pompeo,
vicepræsident Mike Pence og forsvarsminister Mark Esper, hvorefter Trump også

udsendte en meddelelse om, at USA er “klar til kamp” med en militær reaktion om
nødvendigt. Han sagde, at han afventer bekræftelse. Iran benægtede
beskyldningen. I morges sendte Trump en besked, “… de siger, at de ikke havde
noget at gøre med angrebet på Saudi-Arabien. Vi får se?”
Senere i dag, efter mødet med de amerikanske militærledere, slog Trump en mere
diplomatisk tone an, og meddelte at han sender Pompeo til Saudi-Arabien, “USA er
mere forberedt” på konflikt end noget andet land i historien, bemærkede han til
journalister, men “med det sagt, vil vi bestemt gerne undgå det.”
I mellemtiden advarer regeringer over hele verden mod forhastede handlinger og
manglende kontrol. På tidspunktet for denne skrivelse er amerikanske og saudiske
embedsmænd på stedet og hævder foreløbigt, at de fundne ballistiske droneenheder
var iranske, men uden verifikation af hvorfra de blev affyret.
Situationen bærer samtlige præg af det velkendte britiske imperialistiske
standardspil: skab betingelser for strid og elendighed, og sæt derefter alle op
mod enhver. Det kan ikke undre, at det finder sted i de lande, der er delt i
henhold til den hemmelige Sykes-Picot-aftale fra 1916 for at opdele
“Lilleasien”.
Den seneste konfrontation her understreger nødvendigheden af de principper og
programmer, der blev fremlagt af Lyndon LaRouche i hele sin levetid, især at
“udvikling er navnet på fred”, og at samarbejdet mellem de “Fire Magter” – USA,
Kina, Rusland og Indien – kan få dette til at ske. Kampagnen for at rense
LaRouches navn er den samme som at bane vejen for det politiske lederskab, der
er hårdt brug for i dag.
I den sydvestasiatiske region er våbenhvile og en strøm af bistands- og
udviklingsprogrammer umiddelbart hvad der er påkrævet. Schiller Instituttet har
udsendt programmer for Yemen, Syrien og hele Sydvestasien og Afrika. På et møde
om Syrien i Ankara i dag, udtrykte Ruslands præsident Vladimir Putin håb om, at
det internationale samfund vil yde bistand og støtte til at hjælpe med
genopbygningen af Syrien. Han understregede, at der er et stort behov, idet han
meddelte, at 390.000 syrere er vendt tilbage til deres hjemland fra Libanon,
Jordan og andre steder siden juli 2018. I Syrien er 1,3 millioner fordrevne
vendt tilbage til deres hjem.
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Hvad der ser ud til at være umuligt
ud i dag, kan blive uundgåeligt i
morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det transatlantiske
finansielle system, hvilket signalerer faren for et umiddelbart forestående
finansielt og banksammenbrud, der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og
dette sker nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i Jackson
Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og ledende internationale
finansfolk beslutter politikken, samt topmødet den 24.-26. August mellem stats-

og regeringschefer for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det mindste for de
ledere, der er villige til at indrømme, at det britiske imperiums hele
transatlantiske økonomiske system er håbløst bankerot, og at hver eneste
indsats, der hidtil er gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5
billiarder dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i kvantitative lempelser
(QE ‘quantitative easings’) er blevet forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’
kollapsede endog inden de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk
umulige. Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste af G7nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er hurtigt på vej i den
retning – de negative renter, som er en form for landevejsrøveri mod de
befolkninger, der rammes, er en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion .
For billioner af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive udstedt i
endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske økonomier for at redde City
of Londons og Wall Street’s spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det
Forenede Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31. oktober,
og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol over den globale handel
med derivater – der tegner sig for cirka 80% af den samlede internationale
finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole udarbejdet en
politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og andre, der arbejder med BlackRock,
den største private gruppe af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der er lige så
omfattende, som den vi så mellem før-krisen og efter-krisen ”—dvs. den
hyperinflations-ordning med kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter
kollapset i 2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer i de
facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.) og selv ”gå direkte”
med store økonomiske pengestrømme til de bankerotte modtagere indenfor den
offentlige og den private sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre
finansiel heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig – og det
vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon LaRouche, vil genkende
denne situation som en, hvor vækstraten for monetære aggregater (som f.eks.
‘QE’) – i forbindelse med LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske
Kollapsfunktion’) – hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats for yderligere
monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at boblen med de finansielle

aggregater for 1.5 billiarder $ i at implodere – og dermed den fysiske økonomi i
de dele af verden, der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.
Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det nuværende
transatlantiske system gennemføres i tide. Dette kræver, at De Forenede Stater
sammen med andre stormagter, såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske
imperium og dets økonomiske system permanent ud af drift.
Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en fælles pressekonference
med den franske præsident Emmanuel Macron efter et topmøde mellem de to ledere i
går: ”Det, der ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra Lissabon til
Vladivostok. Men det samme princip gælder for verdensøkonomiens tilstand og det
finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg tror, at [Putins] formulering også eftertrykkeligt gælder for implementeringen af Lyndon LaRouches
løsninger på den nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere Glass-Steagall og en
Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale med en opstilling af de fælles mål for
menneskeheden – blive uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering mellem [på den ene
side] økofascistisk ideologi, som dybest set er en ideologi, ligesom den
nazistiske ideologi var, og ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt
paradigme, hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og klassiske
kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to grupper af mennesker, der tror
på verificerbare universelle principper. Lyndon LaRouche understregede hele
tiden dette: at ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og de
eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på at gøre nye
opdagelser, hvilket er universelt.”

Pessimisme er det Britiske Imperiums
mest dødbringende
masseødelæggelsesvåben
Den 4. august (EIRNS) – Hen over weekenden optrappedes Det britiske imperiums
klassiske ‘spændingsstrategi’ (strategy of tension) og irregulær krigsførelse i

Hong Kong, i Moskva og i USA med to nye masseskyderier – et lørdag i et shopping
center i El Paso- (20 dræbte og 26 sårede) og et andet tidlig søndag formiddag
uden for en bar i Dayton (9 dræbte og snesevis sårede). I Dayton blev den
mistænkte, der bar beskyttelsesudstyr, skudt af politiet; i hændelsen i El Paso
blev gerningsmanden arresteret, og der er – ifølge rapporter i medierne – tale
om en hvid nationalist, der sagde, at han ville dræbe så mange mexicanere som
muligt.
Helt forudsigeligt forsøgte nogle fra den demokratiske hyæneflok (Beto O’Rourke,
Amy Klobuchar og andre) at lægge skylden på præsident Donald Trump for
grusomheden i El Paso og fordømte ham for – hvad de påstod – at “skabe et miljø
med had”, som tilskynder til sådanne forbrydelser. Generelt set skabes det
politiske miljø helt bestemt internationalt for at slippe øko-terrorisme løs i i
stor skala ifølge den britiske drejebog – og alt dette i sammenhæng med en
truende international økonomisk sammenbrud og en britisk indsats for at forværre
spændingerne mellem USA og Kina og USA og Rusland, med henblik på for at vende
de fremskridt, der er opnået ved præsident Trumps bilaterale møder med Kinas Xi
Jinping og Ruslands Vladimir Putin på G20-topmødet i Osaka.
Men weekendens masseskyderier peger på et endnu mere dødbringende våben, som
briterne bevidst og systematisk har sluppet løs, rettet imod udsigten til et nyt
paradigme med udvikling, fred og klassisk kultur: et kultiveret våben af
kulturel og personlig pessimisme.
Slagtningerne i El Paso og Dayton bringer totalen af sådanne masseskyderier i
USA til 250 for i år – mere end en hændelse om dagen i løbet af de 215 dage af
2019, der er gået foreløbig! Indtil videre i år er over 530 mennesker døde i
masseskyderier (defineret som fire eller flere mennesker, der er skudt eller
dræbt, gerningsmændene selv ikke inkluderet), og over 2.050 sårede.
Og dog er dette kun et enkelt af de forfærdelige hoveder på hydraen
(mangehovedet slange, red.), der nu truer selve eksistensen af USA., Europa og
andre dele af planeten. “Vi lever virkelig i en mørk tidsalder,” kommenterede
Helga Zepp-LaRouche søndag og reflekterede over den nylige udvikling. “Vi er
midt i et fuldstændigt sammenbrud af samfundet med selvmords-kulter, grønne
fascisters mobilisering af børn for at kræve global affolkning, masseskyderier,
voldsomt og voksende stofmisbrug. Samfundet har mistet al følelse af formål og
retning. Folk hader andre mennesker, og de hader sig selv. De er parate til at
dræbe andre og dræbe sig selv.”
Zepp-LaRouche fortsatte: “Dette er alt sammen en afspejling af en dybt rodfæstet
kulturel pessimisme, som er en form for alvorlig mentalt vanvid, der bevidst

induceres i befolkningen af det britiske imperium.” For at vende det kræves ikke
kun en fuldstændig fuldskala mobilisering omkring organisering af en levedygtig,
kreativ fremtid for menneskeheden – især nutidens ungdom – gennem lynprogrammer
som Månen-Mars-missionen, som designet af den amerikanske statsmand Lyndon
LaRouche d for over tre årtier siden – og som nu tages op i varierende grad af
Kina, Rusland, Indien, Japan samt præsident Trump i USA.
Men hvad der samtidig kræves, understregede Zepp-LaRouche i går, er et
lynprogram for menneskets æstetiske uddannelse for at give hele menneskeheden og
dens eftertid adgang til klassisk kultur i alle dens udtryk. Krafft Ehricke, den
store tysk-amerikanske rumforsker, udtalte offentligt, at han trådte ind i
bestyrelsen for det internationale Schiller Institut af netop denne grund: at
Instituttet sammen med sit engagement i videnskaben var engageret i at bruge
klassisk kultur til at skabe, hvad ‘frihedspoeten’ Friedrich Schiller kaldte for
“smukke sjæle.”
Dette synspunkt, som er det udsyn, der er nødvendigt for at besejre det britiske
imperiets mest dødbringende masseødelæggelsesvåben, pessimisme, blev udtrykt
smukkest af Krafft Ehricke i hans tre grundlæggende love om astronautik fra
1957:
1) Ingen og intet under universets naturlige lov pålægger mennesker nogen
begrænsninger bortset fra mennesket selv.”
2) Ikke kun Jorden, men hele solsystemet og så meget af universet, som mennesket
kan nå under naturlovene, er menneskets retmæssige aktivitetsfelt.”
3) Ved at ekspandere gennem universet opfylder mennesket sin skæbne som et af
livets elementer, begavet med tankens kraft og visdommen i den i mennesket selv
iboende moralske lov”

Apollo + 50: Optimisme over den
“uprøvede mission” der kan ændre
verden
Den 22. juli (EIRNS) – Efter at have deltaget i og udbredt den
verdensomspændende bølge af “festligheder” for månelandingens 50-årsdag,

opsendte Indien i dag et rumfartøj og et køretøj, der sigter mod Månens aldrig
udforskede Sydpol. Dette kom en dag efter, at Rusland sendte tre internationale
astronauter til Den Internationale Rumstation, og mens Kinas Chang’e-4 kørte
rundt på Månens fjerne side. Amerikanske og europæiske rumfartsagenturer har
fastlagt kredsløbet, som en ny international rumstation skal have omkring Månen
som forberedelse til landsætningen af astronauter på dens overflade i 2024.
Titusinder af amerikanere, hvoraf de fleste ikke levede dengang, sad tæt i
Washingtons National Mall for at se rejsen fra 1969 genskabt og skildringen af
den kommende rumrejse.
Jubilæet for 20. juli 1969 måtte komme. Men til vores store held er det kommet
nu, hvor tiden med politisk forsømmelse af det menneskelige behov for rumfart er
afsluttet, på grund af dynamikken i de nye kinesiske og indiske programmer samt
præsident Donald Trumps inspirerende bekræftelse af Amerikas mission om at være
ledende i rummet. Andre ledere, herunder den spanske videnskabsminister Pedro
Duque, reagerer ligeså. Det er det store øjeblik, som Lyndon LaRouche tilstræbte
i årtier, efter at lederne havde forladt rummet, som i hans smukke “The Woman on
Mars”-film fra 1988. Som Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche
fortalte sine europæiske kolleger i dag, er forudsætningen for at løse ethvert
problem et optimistisk syn på menneskeheden, og hvad er mere optimistisk end
visionen om, at mennesker forlader Jorden for at udforske – og en dag at leve i
– verdener hinsides.
Lynprogrammer, der nu er iværksat for at beherske fusionsenergi,
plasmateknologier, rumrejser over store afstande og undersøgelser af universet –
disse kan starte en ny revolution inden for menneskelig produktivitet, teknologi
og industri, og udryddelse af fattigdom. Den revolutionerende “videnskabelige
drivkraft” blev på glimrende vis fremmanet i præsident John F. Kennedys tale den
12. september 1962 på Rice Universitetet, hvor han bekendtgjorde Apollo-Månelandingsmissionen, der igen blev hørt af den enorme folkemængde på Washington
Mall den 20. juli:
”Men hvis jeg skulle fortælle Jer, mine medborgere, at vi vil sende en kæmpestor
raket til Månen, 240.000 kilometer væk fra kontrolstationen i Houston, der er
mere end 300 meter høj, denne fodboldbanes længde, lavet af nye metallegeringer,
hvoraf nogle endnu ikke er opfundet; i stand til at modstå varme og belastninger
mange gange større end nogensinde før oplevet, udstyret med en præcision der er
bedre end det fineste ur, som bærer alt det udstyr, der er nødvendigt til
fremdrivning, styring, kontrol, kommunikation, mad og overlevelse, på en
uforsøgt mission, til et ukendt himmellegeme, og derefter returnere sikkert til
Jorden ved at vende tilbage til atmosfæren med hastigheder på over 40.000 km i
timen, hvilket forårsager varme som omkring halvdelen af solens temperatur –
næsten lige så varmt som det er her i dag – at gøre alt dette, og gøre det

rigtigt, og gøre det først, før dette årti er omme – så må vi være dristige.”
Lad ingen hævde, at “redde planeten fra menneskelig aktivitet” er en dristig
mission – at insistere på at vende tilbage til teknologier, der allerede i
årtier har været kendt som dyre tilbageslag til menneskets fortid. Sådanne
“missioner” er drevet af den pessimisme, endda fortvivlelse, som de skaber. De
ægte “videnskabsorienterede missioner” er dem, der vender tilbage og udvikler
Månen og tager til Mars og videre ud, ved hjælp af den fusionskraft, der oplyser
Solen og stjernerne.

POLITISK ORIENTERING den 2. juli
2019:
Xi Jinping og Putin får Trump tilbage
på sporet mens EU falder fra
hinanden.
Økonomisk nedsmeltning er på vej. .
Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video: 2. del (9 min.)

Lydfil:

Renselse af Lyndon LaRouche er
afgørende for at stoppe det Britiske
Imperiums
fremstød imod 3. Verdenskrig
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
21. juni 2019
Det centrale tema for Helga Zepp-LaRouches webcast i dag er, at dagens udgivelse
af de to dokumentarer om Lyndon LaRouches liv og livsværk leverer vigtige våben
til at besejre det apparat, der har ført os frem til det punkt i går, der lå
mindre end ti minutter fra udløsningen af 3. Verdenskrig. Den internationale
mobilisering for at rense LaRouche, sagde hun, er den eneste måde at stoppe 3.
Verdenskrig på. Hun opfordrede gentagne gange seerne til at deltage i at opnå
det bredest mulige publikum for disse to videoer.
Præsident Trumps beslutning om at afblæse et angreb på Iran, ti minutter før det
blev iværksat, er en utrolig historie! Efter hans tweet som afbrød angrebet i
sidste øjeblik, et tweet der blev udsendt lige efter at New York Times
rapporterede om “den dobbelte magtsituation” i den amerikanske regering
vedrørende beslutningen om at optrappe cyber-krigsførelsen mod Rusland, er
spørgsmålet der bliver rejst af mennesker over hele verden: “Hvem er det lige,
der træffer beslutninger i Washington?
De britiske imperialistiske, geopolitiske netværk, der [i sin tid] stod bag
lanceringen af “Få-fat-på-LaRouche-udrykningsstyrken”, er de samme som dem der
står bag dagens krigskampagne. Målet, for dem der retsforfulgte ham, var
LaRouches ideer, som skinner gennem de to dokumentarer, der blev udgivet i dag.
Disse ideer kan realiseres, begyndende med topmøderne mellem Trump og præsident
Xi og med præsident Putin på topmødet i G20 næste uge. Som dokumentarerne viser,
er det apparat, der presser på for krig, efter dets bestræbelser på at fjerne
Trump, det samme som uberettiget gik efter LaRouche. Mens krig lige netop blev
undgået denne gang, vil der komme flere hændelser, der kan føre til krig, hvis
ikke dette apparat bliver stillet for retten.
Der er i dag ikke noget spørgsmål der er vigtigere, end at bringe en forståelse

af dette til det bredeste udsnit af befolkningen over hele verden.
Afskrift af uddrag:
HARLEY SCHLANGER: Goddag! Jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet, og
jeg vil gerne byde dig velkommen til denne uges webcast. Det er den 21. juni
2019. Vi taler med Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af, og præsident for,
Schiller Instituttet.
Dette er et utroligt historisk øjeblik. Der er en uge til G20-topmødet i Osaka,
Japan, hvor der er potentiale for et historisk vendepunkt omkring ideen om en
fire-magts-aftale om etablering af et nyt finansielt system – et ‘Ny Bretton
Woods’ – en idé som Lyndon LaRouche fremsatte for næsten to årtier siden.
Samtidig kommer der en utrolig krigsmobilisering fra krigspartiet, som forsøger
at forsvare et bankerot system.
Men jeg synes at vi, for at starte diskussionen, virkelig skal tage fat på
spørgsmålet om LaRouches frifindelse, og det initiativ der er blevet taget af
LaRouche PAC og Schiller Instituttet med frigivelsen af to nye videoer; den ene
hedder “LaRouche-sagen: Robert Muellers første Lejemord”; den anden er en video
om mindearrangementet, der fandt sted i New York City for to uger siden. Så,
Helga, vil du ikke give os en fornemmelse af mobiliseringen, der er i gang
omkring frifindelsen, og betydningen af at disse to videoer bliver udgivet, rent
faktisk, i dag?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jo, altså, for mange mennesker vil det sikkert ikke være
indlysende, men hvis Lyndon LaRouche ikke frifindes, tror jeg ikke at vi kan
stoppe de nuværende trommehvirvler for Tredje Verdenskrig: Fordi hans
frifindelse og neutralisering af krigsmaskinen, som driver Verden mod Tredje
Verdenskrig, det er en og samme ting. Fordi det netop er det apparat, der
retsforfulgte min mand på trods af at han var uskyldig i alle anklager, som nu
driver verden til randen af udryddelse.
I dag har vi, på samme tidspunkt i mange lande rundt om i verden, søsat en
international operation med udgivelsen, i særdeleshed, af dokumentarfilmen “The
LaRouche Case (LaRouche-sagen). Jeg vil opfordre alle seere, alle Jer som ser
dette program til straks at gå på vores hjemmeside, downloade videoen og se den;
send linket til enhver mulig kontakt, du har – e-mail lister, sociale medier,
bare nogen du kender – og hjælpe os med at sprede dette internationalt.
[https://schillerinstitute.com/blog/2019/06/20/feature-video-the-Larouche-case-M
uellers-først-hit-job /]

Denne video, som viser den fuldstændig uhørte bøjning af loven i sagen mod
Lyndon LaRouche, hvor vi har de absolut autoritative stemmer fra hans tidligere
advokat, Odin Anderson, og USA’s forhenværende justitsminister Ramsey Clark, der
kommer ind på årsagerne til, at LaRouche-sagen er det mest utrolige tilfælde af
bøjning af loven og destruktion af det amerikanske retssystem i USA’s historie.
Nu er det vores mål at få disse videoer ud overalt, og få handlet på dem;
hvilket betyder, at vi har brug for frifindelsen af Lyndon LaRouche. Grunden til
at dette er så absolut vigtigt er, at det efter min og mine kollegers bedste
dømmekraft, er den eneste måde hvorpå Tredje Verdenskrig kan stoppes. Årsagen er
meget enkel. Det apparat, der retsforfulgte min mand i 1980’erne, og fortsatte
med det i 1990’erne og 2000’erne, er den samme maskine, som lige nu er den
drivende kraft bag konfrontationen med Rusland og Kina. Blot for at nævne hvor
absolut påtrængende det er, og hvor tæt vi er på hvad der kunne blive Tredje
Verdenskrig, er det faktum, at ifølge et tweet af Trump, var ordren til at
angribe Iran – efter at de skød den amerikanske drone ned – allerede givet; og
10 minutter før angrebet, der havde tre steder i Iran som mål, aflyste Trump
angrebet. Ifølge hans eget tweet, spurgte han de relevante militære
kommandanter, hvor mange dødsfald et sådant angreb på Iran ville have, og de
sagde omkring 150. Så sagde han: “Dette er ude af proportion”, og han aflyste
angreb. Se, dette er en utrolig historie, for hvis det var sket, var vi måske på
vej til Tredje Verdenskrig; og dette er ikke nogen overdrivelse.
Trommehvirvlerne for krig var absolut utrolige. Tag blot et par skridt tilbage.
Man havde artiklen i New York Times, der sagde, at de amerikanske
sikkerhedsstyrker – Pentagon og så videre – har optrappet cyber-angrebene mod
Rusland bag ryggen på Trump, hvilket Trump kaldte forræderi. Så havde man
historien om at det angiveligt var den iranske Revolutionsgarde, der stod bag
angrebet på de to olietankskibe i Oman-bugten. Dette er efter al sandsynlighed
endnu en af disse falske nyheder, en falsk-flagoperation. Og det peger på det
faktum, at man i USA lige nu har en dobbelt magtsituation. Som du nævnte, eller
som vi vil diskutere mere, sker det en uge før G20-mødet, hvor, hvis dette
blæses op, den sidste chance for fred kan gå tabt. Og på den anden side har man
potentialet for Trump at mødes med Putin og Xi Jinping i særdeleshed og finde en
løsning på de mange problemer i denne verden. Så vi er i en nedtælling. Men som
jeg sagde, er frifindelsen af Lyndon LaRouche helt afgørende; fordi den eneste
måde man kan afvæbne og neutralisere krigspartiet i USA er at gøre denne sag til
det mest prominente problem. Fordi det peger på sammenhængen mellem krigspartiet
i dag og det apparat som er ansvarlig for mørklægningen af 11. september samt
‘Russiagate’, og folk er nødt til at forstå denne forbindelse.
Schlanger: Videoen er tilgængelig med et link på denne hjemmeside, og den er

også tilgængelig på LaRouche PAC [Https://action.larouchepac.com/exonerate].
Helga, hvad der står klart efter at have set denne video og talt med folk om det
er, at selvom høringerne er fra 1995 eller 1996 – mere end to årtier gamle – er
emnerne de samme, som det der sker i dag. Det er forbløffende, vil du ikke sige
det?
Zepp-LaRouche: Ja, jeg mener at tribunalet, der fandt sted i 1995, hvor mange
internationale VIP’er, amerikanske lovgivere gennemgik sagen og hørte vidnesbyrd
fra Odin Anderson og Ramsey Clark; jeg synes at det gør det helt klart, at der
må rådes bod på denne, min mands sag.
Jeg vil stærkt tilskynde folk til at se videoen om Lyndon LaRouches sag sammen
med den, ganske vist, lange video af mindearrangementet, fordi man bør se de to
ting sammen. Retsforfølgelsen og bagvaskelsen af min mand er i fuldstændig
modstrid til hans virkelige liv og livsværk, hvilket man får et glimt af i den
meget smukke video om mindehøjtideligheden. Det er i virkeligheden
nøglebudskabet, som skal ud til verden. Som jeg sagde i tribunalet, var uretten
mod Lyndon LaRouche ikke alene det, at han blev sat uskyldigt i fængsel; men
hvad der så at sige også blev sat i fængsel, var hele tankegodset af hans ideer
og løsninger til verdens kriser, og dette er endnu mere påtrængende i dag. Så
igen beder jeg om, at man tager sig tid; se disse to videoer
[https://action.larouchepac.com/exoneate]. Og hjælp os så med at få dem rundt om
kloden ad hvilken som helst kanal man overhovedet kan, fordi det er nøglen til
at løse faren for krig. Så det er min indtrængende appel til Jer alle.
Schlanger: Se, som du sagde, kunne vi have været i 3. Verdenskrig fra i aftes.
Alt imens det blev undgået, fortsætter presset for denne konfrontation fra
krigspartiet. Ser du nogen ændring i det, som følge af præsident Trumps
beslutning om at holde sig tilbage?
Zepp-LaRouche: Det må tiden vise. Jeg synes, det er en hel utrolig demonstration
af, at vi faktisk har en dobbelt magtsituation i USA. Det er blevet et emne for
offentlig diskussion. Bare for at gennemgå det igen, fordi især vores
internationale seere måske ikke har bemærket det på samme måde, men det faktum,
at New York Times havde en artikel, i hvilken de pralede af, og de henviste til,
at John Bolton sagde dette på et seminar afholdt af Wall Street Journal for et
par dage siden, at USA’s sikkerhedsstyrker, efterretningstjenesten,
Pentagon, optrappede den allerede eksisterende cyber-krigsførelse, som
oprindeligt blev bestilt af Obama; at de optrappede dette og gik efter el-nettet
i Rusland. Nu er dette ikke nogen lille affære, for naturligvis forsyner elnettet i ethvert land energi til hospitaler, til militærkommandoen og kontrol,
til vandforsyninger; så det må betragtes som en krigshandling.

Trump tweetede straks og sagde, at dette var forræderi. Han sagde også, at det
på eller anden måde var falske nyheder, når hele historien blev lækket på denne
måde. For eksempel påpegede professor Stephen Cohen, som er en meget kendt
Rusland-analytiker i USA, det faktum, at {New York Times} efter al sandsynlighed
lækkede denne historie i det øjemed at ødelægge potentialet for et topmøde
mellem Trump og Putin på det kommende G20-topmøde; ligesom medierne har gjort
det før ved mangfoldige lejligheder. Hver gang der er et potentiale for en
løsning, lækker de noget, eller gør noget uhyrligt for at sabotere et sådant
topmøde. Så dette er én ting; og det rejser helt åbenbart spørgsmålet om, at
hvis præsidenten ikke er informeret, hvem er det så, der styrer USA? Det er et
spørgsmål, der bliver stillet af mange menneske rundt om i verden; mennesker der
bemærker det faktum, at Trump er en ting – som demonstreret af at han holdt
angrebet mod Iran tilbage – men at sådanne medlemmer af hans kabinet som Bolton,
Pompeo og andre, klart er ‘noget andet’. Så det er ikke klart, hvem der giver
ordrerne.
Det samme synes at være sket i tilfældet med Iran – hvor, du ved, denne historie
er utrolig. Iranerne, som svar på beskyldningen om at de var ansvarlige for
angrebet på de to olietankskibe – for hvilket der ikke er noget bevis; flere
regeringer, herunder den tyske og japanske regering, har krævet beviser, fordi
denne video som Pompeo udsendte, klart ikke udgør noget bevis. Så nedskød
iranerne en drone. USA sagde, at denne drone var i internationalt farvand, men
iranerne har nu udgivet en video der viser, at ikke kun dronen, men også et
amerikansk fly lettede fra De Forenede Arabiske Emirater, gik ind i Oman-bugten,
vendte tilbage og kom derefter ind i, ikke alene internationalt farvand, men
iransk territorium. Ifølge de iranske militærkommandanter sendte de flere
advarsler om, at disse to amerikanske fartøjer – drone og fly – var kommet ind i
iransk territorium uden at få nogen respons. Derefter nedskød iranerne dronen,
men ikke flyet, som en advarsel til USA.
Dette er absolut – hvem vågner ikke op og indser, at vi er på randen af Tredje
Verdenskrig? – En sådan person befinder sig ikke virkelighedens verden. Vi er
tættere på Tredje Verdenskrig end på noget andet tidspunkt – jeg vil sige end på
noget tidspunkt i hele efterkrigstiden. Denne fare er endnu ikke drevet over.
Jeg synes det er en rigtig god ting, at Trump greb ind i sidste øjeblik, men det
var 10 minutter før angrebet! Folk bør virkelig indse, at dette ikke er nogen
vittighed. Men igen, på kort sigt er den eneste måde at respondere på at
opretholde processen for at få renset Lyndon LaRouche. Hvis man vil stoppe
Tredje Verdenskrig, så hjælp os med at få frifindelsen af LaRouche på
dagsordenen internationalt; men i særdeleshed i forhold til præsident Trump, som
har en meget god grund til at gøre det, fordi det ville tage sigte mod de samme
kræfter som står bag ‘Russiagate’, og dem der gør det vanskeligt for ham at

gennemføre hans hensigter med hensyn til at forbedre forholdet til Rusland og
Kina.
Schlanger: Helga, med korruptionen af medierne i USA, hvor disse ting ikke på
nogen måde dækkes i detaljer eller selv i virkeligheden, synes russerne at være
mere direkte end nogensinde før i at advare om krigsfaren. Hvad kan du sige om
det, som kan hjælpe med at vække folk op til at indse, hvor tæt vi er på denne
situation?
Zepp-LaRouche: Præsident Putin advarer om, at et angreb på Iran vil have
katastrofale konsekvenser. Han sagde også – umiddelbart efter St. Petersburg
International Economic Forum – i et interview til nyhedsbureauet Mir, at
situationen mellem USA og Rusland forværres for hver time der går. Jeg synes det
er en fair beskrivelse, i betragtning af hvad der er blevet offentliggjort netop
nu – nemlig at ‘The Joint Chiefs of Staff’ (den amerikanske overkommando for
hæren, flåden og luftvåbnet, red.) for første gang i flere år har offentliggjort
deres atomstrategi. Lad mig læse et citat for dig, der gør det helt klart. Dette
er en gennemgang af den atomstrategi, planlægning, målsøgning, kommando og
kontrol, som omfatter ideen om brug af kernevåben i enhver konfrontation.
Citatet, som jeg vil læse for dig er:
“Brugen af atomvåben kunne skabe betingelser for afgørende resultater og
genoprettelse af strategisk stabilitet. Specifikt vil brugen af et atomvåben
grundlæggende ændre omfanget af et slag, og skabe betingelser der påvirker
hvordan kommandører vil få overhånden i en konflikt. “[Fælles publikation 3-72,
Atomoperationer]
Dette er utroligt! Det er ideen om, at man kan bruge et enkelt atomvåben. Som om
mange eksperter, som for eksempel Ted Postol, ikke har skrevet lange og meget
overbevisende artikler om, at det ligger i atomvåbnenes karakter, at det ligger
i logikken af den slags våbensystemer, at når man en gang er startet på at bruge
et sådant våben, vil de alle blive brugt. Det ville med al sandsynlighed betyde
udryddelsen af vores civilisation.
Denne rapport var offentliggjort i en uge, og blev derefter pludseligt trukket
tilbage, og det blev kun genopslået på initiativ af ‘Føderationen af Amerikanske
Videnskabsfolk’, der ønskede at påpege denne doktrins faktum. Jeg tror, at alt
skal ses i sammenhæng, og det understreger den absolutte nødvendighed af at
neutralisere krigsfraktionen; hvis gruppering udtrykkeligt indbefatter briterne,
om hvem Craig Murray, den tidligere britiske ambassadør, sagde, at for det
britiske politiske system, regering og medier, er forskellen mellem fiktion og
sandhed helt udvisket; og det burde vække alvorlig bekymring hos alle, fordi den

britiske rolle i at anstifte alt dette er helt afgørende.
Det viser med al ønskelig tydelighed, at vi må ændre paradigmet; at
krigsfraktionen skal stoppes; at Trump må sættes i stand til at gennemføre sine
intentioner om at forbedre relationerne med Rusland og Kina, som han mange gange
har sagt. Det er i virkeligheden dette, som jeg beder Jer, seerne, om at hjælpe
os med at kommunikere ud: Fordi jeg tænker, at faren er virkelig som den var det
i 1914. Uden en dybtgående mobilisering af mennesker over hele kloden, men især
i Vesten, i Europa og USA, er vi i stor fare for – som søvngængere – at gå ind i
en ny krig, præcis som det skete i 1914. Så kom med i vores mobilisering for at
forhindre netop dette.
Schlanger: Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om rensning af Lyndon LaRouches
navn, så var det netop under lignende omstændigheder i slutningen af 1970’erne
under Carter Administration, med galninge som Brzezinski og andre, der pressede
på for krig, at Lyndon LaRouche intervenerede med SDI (Strategic Defense
Initiative), og operationen imod ham kom som en konsekvens af Ronald Reagans
vedtagelse af hans politik. Jeg synes, at dette er en anden parallel, der er
ganske slående for at få folk til at forstå, hvorfor angrebet i dag er en
parallel til, hvad der blev gjort imod Lyn i 1980’erne.
Zepp-LaRouche: Den eneste måde, hvorpå man i dette sene stadium af det
strategisk spil, så at sige, kan komme ud af denne situation, ville være den
slags samarbejde mellem – ikke kun USA og Rusland, som min mand i sin tid
foreslog det mellem USA og Sovjetunionen – men som i særdeleshed også omfatter
Kina og Indien. Fordi hans argument var, at der er behov for [enighed mellem] de
fire mest magtfulde lande i verden for at afslutte det britiske system af
imperialistisk kontrol over verden. Dette er yderst vigtigt. Det ville dybest
set betyde, at der under G20-mødet forhåbentligt vil finde et topmøde sted, som
der er planer for; men vær på tæerne, for i ugen op til G20-topmødet må vi
forvente en indsats for at destabilisere dette potentiale indtil sidste øjeblik;
som vi netop har set det med dette aflyste angreb imod Iran. Forhåbentlig kommer
det til et topmøde mellem præsident Trump og Xi Jinping, og det ville ikke alene
[kunne] afslutte handelskrigen, men barsle med en omfattende aftale. skulle
forhåbentlig også komme et topmøde mellem Trump og Putin. Og hvis det skulle gå
rigtig godt, ville der være et topmøde mellem de fire ledere. Husk på, at efter
St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum og SCO’s [Shanghai
Samarbejdsorganisation] topmøde i Bishkek et par dage senere, mødtes de tre
ledere – Putin, Xi Jinping og Modi – allerede i Bishkek; og sagde at de ville
mødes igen i Osaka på G20-mødet.
Så det bedste der kunne ske ville være, at de inviterer præsident Trump til at

deltage i dette topmøde, og at Trump accepterer det. Fordi medmindre der er
enighed om at tage fat på det meget presserende spørgsmål om det truende
sammenbrud af det finansielle system, og en overgang til en Ny Bretton Woodsaftale, som især ville tage sig af det nødvendige kreditsystem til
industrialisering af udviklingslandene, samt afslutte det system med kasinoøkonomi, som vi har nu, ved at etablere et nyt kreditsystem og indføre et nyt
paradigme. Jeg tror vi vil diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme lidt mere,
men der er brug for en helt anden tænkning om hvordan disse strategiske
spørgsmål gribes an, for hvis vi forbliver indenfor området af geopolitik, som i
forestillingen om at Europa skal blive en stærk, forenet bastion mod andre
stærke kræfter – USA, Rusland, Kina; og hvis USA mener, at Kina og Kinas
fremgang må inddæmmes – hvis man bliver hængende i den slags tænkning, så er det
kun et spørgsmål om tid, før hele denne strategiske situationen vil gå helt
grassat og komme ude af kontrol. Så lad os mobilisere for at sætte spørgsmålet
om en ‘fire-magts-aftale’ for G20 på dagsordenen, og hjælp os med at mobilisere
for det, fordi dette kan være den sidste chance for at gøre det. Fordi det står
meget klart, at vi både strategisk, militært, men også med hensyn til den
økonomiske situation sidder på en krudttønde. Derfor har vi brug for en akut
ændring i hele tilgangen…
Zepp-LaRouche: Folk husker muligvis Martins Niemöller ord, som lød: Først kommer
de efter dine naboer, så kommer de efter sigøjnerne, og så kommer de efter
jøderne. Ja, man kan blot tilføje: “De er allerede kommet efter Lyndon LaRouche;
de kom efter USA’s præsident; og nu må du hellere hjælpe os med at ændre hele
denne dynamik”. Så bring venligst disse videoer rundt, og studér dem. Mange
mennesker har været bange for at gå ud med ideen om at LaRouche repræsenterede
magtfulde begreber, som er nødvendige for at løse verdens kriser. Hele
retsforfølgelsen blev gjort med kun ét formål: At forgifte brønden, at gøre folk
bange. Men at overvinde frygten, lige nu, for at slutte sig til Lyndon LaRouche
og den bevægelse han skabte, er hvad der gør forskellen mellem krig og fred. Så
gå med i vores mobilisering ….

Trump forsvarer præsidentskab mod de
britiske kræfter
Den 17. juni (EIRNS) – Den forbløffende offentlige erklæring fra New York Times
i sidste uge, i ledtog med den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, om at
USA’s militære Cyber Command udførte cyberkrig mod den russiske stat, bag
præsident Donald Trumps ryg, har afsløret forsøget fra britiske kræfter i USA på
at skabe en virtuel todelt magtsituation, med det formål at undergrave enhver
form for indsats fra præsidenten for at etablere venlige og arbejdsmæssige
forbindelser med den russiske præsident Vladimir Putin. Dette kommer bare få
dage før det planlagte møde mellem Putin og Trump på G20-mødet i Japan den
28.-29. juni.
Helga Zepp-LaRouche, har i dag i diskussion med de amerikanske medlemmer af
LaRouche-bevægelsen sammenlignet dette med krigspartiets indsats for at skjule
sandheden for præsident Kennedy om det fulde omfang af den planlagte invasion af
Cuba gennem Svinebugten – en handling der let kunne have fremprovokeret en 3.
verdenskrig, hvis Kennedy ikke havde grebet ind for at forhindre et luftangreb.
Hun tilføjede, at dette er et andet aspekt af den britiske indsats gennem NATO
for at fremprovokere en konfrontation med Rusland langs den russiske grænse i
Europa. Der er krig i luften, med Irans konfrontation som endnu et klart
tilfælde af falske nyheder målrettet til at retfærdiggøre en krig, ligesom med
bedrageriet om masseødelæggelsesvåben af Tony Blair, der igangsatte Irak-krigen
og det efterfølgende kaos i Mellemøsten.
G20-topmødet kan og skal være et vendepunkt for at vende denne nedstigning til
global krig. Hvis Trump skal bryde med krigspartiet, der omgiver ham i hans
regering og i Kongressen, må han bruge de møder på tomandshånd med Putin og Xi
Jinping i Osaka som muligheden for at udvise sandt lederskab med udgangspunkt i
menneskehedens fremtid på dagsordenen.
Det er netop dette, der var genstand for den historiske mindehøjtidelighed for
Lyndon LaRouche den 8. juni på Manhattan. Hvad der er på spil i krisen i dag, er
ikke kun en konflikt mellem konkurrerende nationer, men en konflikt mellem to
paradigmer, der konfronterer menneskeheden som helhed – et imperium, der er
underlagt det magtfulde finansielle oligarki, som har reduceret USA’s og Europas
samfund til et levende helvede med omfattende narkotikamisbrug, kollapsende
infrastruktur, “underholdning”, som ikke er andet end vold, bestialsk musik og
seksuel perversion, og den forsætlige næring af racistisk had, som det nu er
kommet frem i det fanatiske anti-Kina-hysteri.
Kun en chokeffekt som præsident Trump kunne udløse ved at erklære Lyndon
LaRouche frifundet, kunne skabe betingelserne for den nødvendige faseændring i

menneskets historie. Videoen, der udgives af LaRouchePAC på fredag i denne uge
med titlen “LaRouche-sagen: Robert Muellers første lejemord”, vil formidle til
alle amerikanere og borgere i verden, at den kombination af kræfter, der står
over for præsident Trump i dag, er præcis de samme kræfter, som udførte
dæmoniseringen og fængslingen af Lyndon LaRouche for 30 år siden, anført af
Robert Mueller både dengang og nu.
Helga Zepp-LaRouche har sammenlignet det nuværende vendepunkt i historien med
det 15. århundrede, da genopdagelsen af Platons skrifter kombineret med
indsigter og opdagelser af Nicholas Cusanus gav anstød til den Europæiske
Renæssance, og derefter det 17. århundredes skabelse af begrebet om den suveræne
nationalstat ved den Westfalske Fred i 1648, baseret på princippet om respekt
for de øvrige suveræne nationers interesser. Dette skete først efter 150 års
religiøs krigsførelse, som ødelagde Europa, ligesom det 20. århundredes krige og
krigene for regimeskifte i det nye århundrede har truet menneskeheden som
helhed. Vi er meget tæt på den globale krig, og dog, hvis folk tog deres rolle
alvorligt som kreative mennesker, ikke kun sanselige dyr, er vi lige så tæt på
et nyt paradigme for alle folkeslag, der er baseret på udviklingen af hele
menneskeheden, som det fremgår af forvandlingen af Kina i løbet af de sidste 40
år, der stort set har udryddet fattigdom som et levn fra fortiden, og formidlet
denne ide til de tidligere koloninationer over hele kloden. Trump kan gøre en
ende på krigspartiet og det forfejlede, afslørede kupforsøg, ved at bringe USA
ind i ånden fra Den Nye Silkevej med Kina og Rusland på G20-topmødet i
slutningen af denne måned. At frifinde LaRouche, ligesom indførelsen af Platons
ideer i et Europa, der var fanget i permanent krigsførelse i det 15. århundrede,
er midlet hertil.

Briternes G20-‘krigsdiplomati’ går i
højt gear
Den 18. juni (EIRNS) – Det Britiske Imperium er fast besluttet på at forhindre
præsident Donald Trump i at sætte sig ned sammen med Ruslands Vladimir Putin,
Kinas Xi Jinping og Indiens Narendra Modi på det kommende G20-topmøde d. 28.-29.
juni i Osaka, Japan, for at tage fat på planetens største problemer i en
samarbejdsvillig ånd. De frygter, at en helt ny økonomisk verdensorden hurtigt
kunne blive resultatet af et sådant samarbejde og dermed bringe deres imperium

til dets velfortjente fald.
For at forhindre dette er briterne og deres allierede i Washington ude efter at
slippe krig løs i Mellemøsten, at foretage massive cyber-angreb mod Ruslands
infrastruktur, at føre økonomisk krig mod Kina og at udføre et de facto kup mod
præsident Trump, for at få frie hænder til at føre denne politik ud i livet. Som
følge heraf er faren for en optrapning til egentlig atomkrig mellem USA og
Rusland og Kina større end på noget tidspunkt siden den cubanske missilkrise i
1962.
Putin har advaret om, at “hvis vi ikke holder denne ‘ildsprudende drage’ under
kontrol, hvis vi lader den ‘slippe ud af sækken’ – Gud forbyde det – kan dette
føre til en global katastrofe.” Hans diplomater gentager substansen af disse
bemærkninger næsten dagligt. Kinas statsråd og udenrigsminister Wang Yi har
advaret USA om “ikke at åbne Pandoras æske” med dets eskalerende provokationer
omkring Iran.
På trods af denne farlige udvikling indledte præsident Trump den 18. juni en
telefonsamtale med præsident Xi, og meddelte senere at de to ledere ville have
et “udvidet møde” på sidelinjen af G20-topmødet. Xi sagde omvendt, at han var
parat til at “udveksle synspunkter om grundlæggende spørgsmål vedrørende
udviklingen af forholdet mellem Kina og USA.” Hvad angår et muligt møde mellem
Trump og Putin, er der endnu ikke aftalt noget i så henseende.
Bekræftelsen af mødet mellem Trump og Xi er et opmuntrende skridt, men alene god
vilje er ikke tilstrækkeligt til faktisk at finde en løsning på den nedbrydende
krise, der gennemsyrer hele det transatlantiske finansielle og politiske system.
Det kræver et skift til et helt nyt paradigme med hensyn til økonomi, politiske
relationer, til selve tænkningen – en ny renæssance af den slags der i
princippet findes i Lyndon LaRouches liv og værk.
Med denne vision klart i fokus og med den påtrængende nødvendighed af den
strategiske krise, der er over os, vil LaRouche-bevægelsen nu på fredag den 21.
juni vise to videoer om Lyndon LaRouche, den første er en rystende dokumentar om
hans retssag og fængsling; den anden om mindehøjtideligheden den 8. juni: “The
Triumph of Lyndon H. LaRouche, Jr.” – videoer, der sammen råber på LaRouches
fulde frifindelse, således at hans ideer kan tages op af præsidentskabet i USA,
og af hele verden i denne øjeblikkelige eksistentielle krise.
Helga Zepp-LaRouche kom til kernen i sagen i en kort videoindspillet besked, som
hun sendte til Forum for Bælte- og Vejinitiativet den 16. juni, en video der var
sponsoreret af Schiller Instituttet og Folkerepublikken Kinas Konsulat i Los

Angeles, og som omfattede det følgende:
“Det vi ønsker at anspore til er, at et helt kor af lande over hele verden
skulle udsende det samme budskab: Vi vil samarbejde med Bælte- og
Vejinitiativet, men vi insisterer kraftigt på, at USA skal være en del af det.
Fordi jeg mener, at der ellers ikke kan findes en løsning på verdens presserende
problemer, og der er mange presserende problemer, ikke kun handelskrigen mellem
USA og Kina, der har gjort folk meget foruroligede i Kina, men også, som
præsident Putin påpegede på det seneste Internationale Økonomiske Forum i St.
Petersborg, at modellen for globalisering i dag forværres.
“Vi håber derfor, at præsidenterne for USA, Rusland, Kina og Indiens
premierminister på det kommende G20-møde i Osaka senere denne måned vil beslutte
at gennemføre et nyt kreditsystem, et Nyt Bretton Woods-system, fordi det er
presserende nødvendigt at undgå faren for et kommende sammenbrud af det vestlige
finanssystem. Hvis det ville ske, kunne andre lande deltage.
“Og jeg mener, at vi befinder os i en sådan historisk epoke, hvor vi virkelig
ser udviklingen af et helt nyt potentiale for civilisationen. Vi bør se på, hvor
menneskeheden skal være om 100 år fra nu af. Jeg tror, at hvis vi fokuserer på
det og menneskehedens fælles mål, så kan præsident Xi Jinpings smukke vision om
at have et fællesskab for menneskehedens fælles fremtid blive en realitet.”
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Vil Trump samarbejde med Kina og
Rusland ved G20
eller blive manipuleret ind i krig
med Iran?
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Pres for Lyndon LaRouches frifindelse
er alternativet til krig og økonomisk
sammenbrud
Den 19. juni (EIRNS) – En stor del af verden frygter nu en anden katastrofal
amerikansk krig i Sydvestasien – den amerikanske offentlighed og militæret er
begge stærkt imod enhver yderligere krig der – og den russiske præsident har
netop sagt, at de amerikansk-russiske forbindelser “forværres time for time”.
Det blev meget farligere i løbet af weekenden, da New York Times blev brugt af
en “anden magt” i Det Hvide Hus til offentligt at give udtryk for, at USA’s
cybercommand plantede cybervåben i det russiske elnet uden præsident Donald
Trumps viden eller godkendelse. “Virtuelt forræderi”, kaldte præsidenten det.
Som prof. Stephen Cohen fra den Amerikanske Komité for Øst-Vest Anliggender har
gjort det klart i en analyse i The Nation i dag, truer en ny cubansk
missilkrise, hvor krigsprovokationer, der implicerer Rusland, bliver ledet af
amerikansk militær eller andre embedsmænd uden præsidentens vidende eller
samtykke.
Hvorfor gøre det offentligt, som John Bolton og det nationale sikkerhedsråd
samarbejdede med New York Times om at gøre? Præsidenten kan derved ikke imødegå
disse provokationer eller endog diskutere dem med den russiske præsident uden at
blive anklaget for at kapitulere af sine politiske fjender. Og i præsident

Donald Trumps tilfælde er disse fjenders centrale kommando blevet afsløret i
“Russiagate”, som britisk efterretningstjeneste. De har den tydelige politik at
fabrikere anklager om “samarbejdet” med Putin, for at tvinge Trump ud af embedet
eller i krig. Hvorfor gøre det nu? For at umuliggøre et meningsfuldt TrumpPutin-møde på G20-konferencen.
Det mest afgørende forhold mellem USA og Kina, som præsident Trump klart har
ønsket skal dreje sig om strategisk samarbejde og økonomiske fremskridt, har et
drastisk behov for forbedringer fra en handelskrigstilstand. Og Indien er blevet
ramt af amerikanske sanktioner rettet mod Iran og Huawei, og har gjort gengæld
med told. Men præsidenten roste atter på det kraftigste præsident Xi Jinping på
sit kampagnemøde tirsdag aften, selv om han insisterende på, at Kina havde
udnyttet Amerika økonomisk.
Disse er lederne – præsidenterne Xi og Putin og den indiske premierminister Modi
– som præsident Trump skal mødes produktivt med på G20-mødet i Japan om lidt
over en uge. Dette er chancen for fred og for amerikansk samarbejde med det nye
Asien-centrerede paradigme, repræsenteret af Bælte- og Vejinitiativet.
Ellers står vi ikke kun over for en permanent krig, men også et nyt økonomisk
sammenbrud.
Det er klart, at der er behov for en dramatisk indgriben fra den amerikanske
befolknings side inden dette topmøde. Som vi fortalte Trump-tilhængerne ved
Orlando-mødet, skal interventionen komme fra “Lyndon LaRouches USA”. Det var
LaRouche, der gennem hele sit liv bekæmpede det Britiske Imperium, herunder den
britiske efterretningstjeneste og London, som ingen anden modstander. Det var
fra LaRouche, at infrastruktur-visionen om den “Eurasiske Landbro” og derefter
“Verdens-Landbroen”, kom i 1990’erne, der har taget form som Kinas Bælte- og
Vejinitiativ. Det var LaRouche, der kæmpede for et Amerika som kunne udstede
kredit og fremstille værktøjsmaskiner til udvikling af de underudviklede lande,
som FDR ønskede at gøre. Det var LaRouche, der, da USA forlod de bemandede
missioner til Månen og Mars i 1970’erne, holdt ånden fra den amerikanske
rumkolonisering i live i 40 år, idet han så den som en “videnskabelig drivkraft”
og en uddannelsesmæssig ansporing for fremtiden.
Han blev latterliggjort af medierne for det sidste, retsforfulgt under Robert
Muellers ledelse for alle hans andre værker. Hans frifindelse nu, der involverer
præsident Trump, er en intervention der er brug for. Kun få begivenheder ville
interessere resten af verden og på længere sigt påvirke USA. To videoer udgives
på fredag den 21. juni om LaRouches liv og om kendsgerningerne, der afslører
hans retsforfølgelse, den første af Schiller Instituttet, den anden af LaRouche
PAC. Deres brede, brede cirkulation er afgørende. Situationen skal ændres.

Tegn på diplomatisk venskab fremhæver
det reelle potentiale for et nyt
paradigmeskift
Den 12. juni (EIRNS) – Et elektrisk øjeblik opstod i dag i Det Hvide Hus’
Rosenhave under den fælles pressekonference med præsident Donald Trump og hans
gæst, den polske præsident Andrzej Duda, som havde mødtes og underskrevet to
memoranda – et om at udstationere 1000 amerikanske soldater i Polen – og
derefter talte til medierne. En journalist spurgte Duda: “Ser du Rusland som en
allieret eller modstander?” Da Duda var langt inde i sit svar og understregede,
at Polen er “en del af Vesten”, og at Rusland “viser sit uhyggelige,
imperialistiske ansigt”, angriber Georgien og i 2014 angriber Ukraine mv. afbrød
Trump og udtrykte på det kraftigste: “Jeg håber, at Polen vil få et godt forhold
til Rusland. Jeg håber, vi får et godt forhold til Rusland og forresten også til
Kina og mange andre lande …” Han talte om at mødes med den kinesiske præsident
Xi Jinping snart.
Trumps intervention i eftermiddags kommer faktisk midt i en række andre
bemærkelsesværdige tegn på venskab nationer imellem i de seneste dage. Disse
forbigående, men seriøse udtryk, sammen med de initiativer af egentlig indhold,
der i øjeblikket finder sted i diplomatiet, tyder på det meget reelle potentiale
for at gennemtvinge en historisk ændring i de internationale forbindelser, hvor
USA begynder at tilpasse sig de andre stormagter med henblik på at samarbejde om
et nyt globalt kredit- og udviklingssystem samt Bælte- og Vejinitiativet. Et
vigtigt moment i denne proces er G20-topmødet i Osaka i Japan den 28.-29. juni.
I denne uge er statscheferne samlet i Centralasien for at træffe fælles
foranstaltninger vedrørende sikkerhed og udvikling. I dag i Bisjkek,
Kirgisistan, ankom de nationale ledere til en todages samling af Shanghai
Cooperation Organization (SCO), herunder Ruslands præsident Vladimir Putin, den
indiske premierminister Narendra Modi samt Præsident Xi Jinping. Forskellige
bilaterale og trilaterale møder er planlagt eller mulige. Herefter følger
Konferencen om Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA) i
Dusjanbe, Tadsjikistan den 14.-16. juni. Xi, som det er hans sædvane, når han
aflægger et statsligt besøg, skrev i dag en artikel til Tadsjikistans

befolkning, som også er vært for CICA. Han påpegede, at Tadsjikistan var den
allerførste nation, der tiltrådte Silkevejens økonomiske bælte, og at de to
landes forbindelser går 2000 år tilbage.
Blandt andre tilfælde af positivt diplomati i denne uge: Præsident Trump har
gentagne gange rost “det smukke brev”, han modtog den 10.juni fra Nordkoreas
leder, Kim Jung Un. Den 11. juni sagde Trump til medierne i Det Hvide Hus inden
han tog af sted til Iowa: “Jeg tror Nordkorea har et enormt potentiale… Jeg tror
at Nordkorea under hans ledelse – men også Nordkorea på grund af det landet
repræsenterer – befolkningen er god, landet er stort, placeringen er utrolig
mellem Rusland, Kina og Sydkorea – jeg mener, at Nordkorea har et enormt
potentiale. Og den der føler det mere end nogen anden er Kim Jong Un. Han
forstår det. Han forstår det fuldt ud.”
Trump, roste ved samme lejlighed Mexico. “Mexico gør et godt stykke arbejde ved
grænsen og hjælper os virkelig. … De har arbejdet meget hårdt. Vi klarer os godt
sammen. Et godt forhold… Jeg har stor respekt for Mexicos præsident, jeg har
stor respekt for de mennesker, vi samarbejdede med” under forhandlingerne i
sidste uge.
Mest markant har to møder fundet sted i denne uge mellem amerikanske og russiske
embedsmænd, på trods af den intense atmosfære af dæmonisering af Rusland og
forsøget på ”Trumpgate”. I dag i Prag mødtes USA’s departementschef for
Våbenkontrol og International Sikkerhed, Andrea Thompson, med den russiske
viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, “for at bygge videre på de drøftelser, som
udenrigsminister Pompeo og udenrigsminister Lavrov, havde i løbet af deres møde
den 14. maj i Sotji, Rusland,” som det amerikanske udenrigsministerium
rapporterede. I går i udenrigsministeriet mødtes den russiske ambassadør i USA,
Anatoly Antonov med den amerikanske departementschef for Politiske Anliggender,
David Hale, til samtaler for lukkede døre. Dette skete også i oktober 2018.
Det måske afgørende argument for at vide at potentialet er stort for at
efterlade det gamle paradigme af monetarisme og evig konflikt er, at Royal
Institute for International Affairs/Chatham House – den officielle politiske arm
for den britiske geopolitiske elite – er kommet ud med en delfisk tale for en
“Ny Bretton Woods-Konference.”Med småt definerer de dette som en diskussion om
nye “økonomiske modeller”, såsom at sætte en stopper for økonomisk vækst på
grund af truslen mod klimaet!
Vi kan fatte mod og bruge visdommen i arven fra Lyndon LaRouche. Som Helga ZeppLaRouche sagde til hans mindehøjtidelighed den 8. juni, vil disse fjender ikke
sejre. “Lyns vision om en fuldt udviklet verden, der bliver en realitet i form

af Verdenslandbroen, sker nu: En ny form for internationale relationer mellem
nationer, med en dialog mellem klassiske kulturer der erstatter konfrontation,
og visionen om et internationalt samarbejde om kolonisering af Månen og en
fælles Mars-mission.”
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Trump erklærer, at han vil mødes med
præsidenterne Xi og Putin; mange
farer i mellemtiden
Den 13. maj (EIRNS) – I dag sagde præsident Donald Trump: “Jeg skal mødes med
præsident Xi. Jeg skal også mødes med præsident Putin.” Idet han antydede, at
denne anledning vil være G20-mødet i juni i Japan, fremsatte Trump denne
kategoriske bekendtgørelse på en pressekonference i eftermiddags med sin gæst,
den ungarske premierminister Viktor Orbán, hvor Trump blev mødt af voldsomme
spørgsmål fra journalisterne, overvejende fokuseret på den anspændte situation

omkring de amerikanske toldtariffer med Kina og konfrontationen med Iran.
I takt med Trumps meddelelse er statssekretær Mike Pompeo nu på vej til Sochi,
hvor han er udsendt for at mødes med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov
i morgen, og det forventes også at han mødes direkte med præsident Vladimir
Putin. I Sochi i dag mødtes Lavrov også med den kinesiske udenrigsminister Wang
Yi. Deres forhandlinger vedrørte ikke kun forberedelserne til præsident Xi
Jinpings besøg den 6.-8. juni i Skt. Petersburg i forbindelse med det
Internationale Økonomiske Forum, men også hvorledes den Eurasiske Økonomiske
Union yderligere kan integreres med Bælte- og Vejinitiativet, i hvad det
russiske udenrigsministerium i dag betegnede som “opbygningen af et Større
eurasisk Partnerskab.”
Dette tempo i stormagtsdiplomatiet er yderst velkomment, da de mange farer nu
truer med at eksplodere i forfærdelige kriser. Hvad der kræves er det højeste
niveau af samarbejde, for at begynde at løse de påtrængende problemer. I
forbindelse med Pompeos besøg i Sochi, vil spørgsmålet om at standse truslen om
atomkrig stå øverst på listen, ifølge russerne. Viceudenrigsminister Sergej
Ryabkov sagde, at der fokuseres på bilaterale drøftelser for en forlængelse af
START-traktaten, som udløber i 2021. I Trumps telefonsamtale med Putin tidligere
på måneden sagde Trump, at han ønsker en atomvåben-kontrolaftale, der vil
“fjerne noget af den enorme ildkraft, vi har lige nu.”
Dette tankeniveau er også vigtigt for handelsforbindelserne mellem USA og Kina.
Den sande fælles interesse for disse to magter indebærer en genopretning af de
handelsmæssige forbindelser mellem dem selv og med de andre nationer, i form af
fælles interesser, økonomiske mål, der spænder fra fælles rummissioner, til
fælles jordiske opgaver – især missionen om at modernisere infrastrukturen og
den produktive platform i Nord- og Mellemamerika. Med andre ord ånden fra den
Nye Silkevej i aktion.
Men i øjeblikket er Præsident Trump meget optaget af “matematikken” i
toldtariffer og penge. Han lovpriste i Det hvide Hus i eftermiddags, hvordan
told på Kina er godt for USA, efter at kontoret for USA’s handelsrepræsentant i
dag udsendte flere oplysninger om tidspunkter og satser for den nyligt
annoncerede amerikanske told mod Kina, og Kina har også annonceret nye takster
på 60 milliarder $ på importerede varer fra USA (omkring 5.000 produkter), som
varierer i priser fra 5% til 25%. Trump sagde: “Jeg kan godt lide vores position
… vi modtager milliarder af dollars”. Han sagde: “Vi handler meget mindre med
Kina, end de gør med os…” Han fortalte hvordan en lille del af toldindtægterne –
måske 15 milliarder $ – vil gå til USA’s landmænd, indtil tingene er løst.

Heldigvis er døren åben for diplomatiet til at ændre denne fremgangsmåde. Selv
om der ikke er nogen nøjagtig tidsplan, er den amerikanske handelsrepræsentant,
Robert Lighthizer, inviteret til Beijing, ifølge Larry Kudlow, Trumps direktør
for det Nationale Økonomiske Råd, der talte i aftes på Fox News Sunday.
Omstændighederne råber på Lyndon LaRouches visdom, som sagde, at man altid
skulle gå til værks fra det højeste standpunkt. Pas på de geopolitiske fælder.
Det der kan være det afgørende element i at fremme potentialet for det globale
diplomati lige nu, er udgivelsen i denne uge af en masseomdeling af et
LaRouchePAC mindeskrift om Lyndon LaRouche. I dagens udgivelse hedder det:
“LaRouchePAC har netop udgivet 10.000 eksemplarer af en 64-siders brochure,
‘Restoring the Soul of America: The Exoneration of Lyndon LaRouche’, til
omdeling i hele USA. Fordelingen af denne brochure i trykt form og elektronisk
format er hovedfronten i kampen for at gennemføre en dybtgående ændring i USA og
af verdenspolitikken, ikke blot for at rette op på en historisk fejltagelse, men
for at gå ind i fremtiden på et dybt forankret fodfæste af kulturelt og
videnskabeligt fremskridt, baseret på en lidenskab for sandhed, skønhed og
retfærdighed.

Pompeo og Bolton drager verden mod
krig mens Trump bevæges mod
samarbejde
Den 8. maj (EIRNS) – Intensiteten af de voldelige erklæringer mod både Rusland
og Kina, der kommer fra USA’s udenrigsminister og den nationale
sikkerhedsrådgiver, Pompeo og Bolton, står i skarp kontrast til præsident Donald
Trumps bestræbelser på at etablere venlige forbindelser med Rusland og at
forhandle om en konstruktiv samarbejdsaftale med Kina. Ved at fremprovokere
kriser i flere brændpunkter – Venezuela, Iran, Korea – og rette ekstreme angreb
mod Kina og Rusland, er Pompeos aktuelle turné i Europa et åbent fremstød for
militær konfrontation, ved bevidst at erklære, at fredeligt samarbejde skal
erstattes med geopolitisk konflikt. På Arktisk Råds møde i denne uge fortalte
han medlemslandene, at deres historiske tilgang til en fælles og fredelig
udvikling af regionen skal afsluttes, at de må tilslutte sig USA’s fordømmelse
af indbildt kinesisk og russisk “aggression” og sammenlignede endog Kina med det

nazistiske Tyskland. Pompeo annullerede derefter et planlagt besøg i Tyskland
uden at informere tyskerne om årsagen, for at flyve til Irak hvor han belærte
irakerne om, at de skal beskytte amerikanske tropper i deres land fra et
forestillet iransk angreb. (Det irakiske udenrigsministerium meddelte i en
erklæring efter Pompeos afsked, at premierminister Adel Abdul-Mahdi havde
fortalt ham, at “hans land ville fortsætte med at styrke venskab og samarbejde
med alle venlige nabolande, herunder Iran.”)
Pompeo besøgte derefter Storbritannien, hvor han udgød: “Det var tydeligt i mine
samtaler både med Jeremy Hunt og med premierminister May, at det særlige forhold
ikke blot består, det blomstrer.” Han fortalte pressen, at Arbejderpartiets
leder Jeremy Corbyns afslag om at støtte den amerikansk støttede falske
“præsident”, Juan Guaidó, i Venezuela var “modbydeligt”.
Og dog, præsident Trump var på næsten samme tidspunkt i færd med at udsende
endnu et tweet, der stemplede briterne som de primære gerningsmænd i det
forræderiske kupforsøg mod hans præsidentskab. Han skrev: “Denne britiske spion,
Christopher Steele, forsøgte ihærdigt at få dette (det falske dossier) ud før
valget. Hvorfor?”
Trump henviser til afsløringen af et dokument, indeholdt i loven om
informationsfrihed (FIOA), der blev offentliggjort den 7. maj i kraftigt
redigeret form af viceudenrigsminister Kathleen Kavalec, fra et møde hun holdt
sammen med tidligere MI6-agent Steele den 11. oktober 2016 – en måned før valget
og kun ti dage før Comey m.fl. indgav en ansøgning ved FISA-domstolen (Foreign
Intelligence Surveillance Court), der anmodede om godkendelse til at spionere
mod Trump-kampagnen, hvis anmodning udelukkende afhang af det falske Steeledossier. Kavalecs notater viser, at Steele var “ivrig efter at se denne
information komme frem før den 8. november”, dvs. valgdagen. Denne rapport
bekræfter, at Steele handlede på sit tidligere erklærede had mod Donald Trump på
vegne af det Britiske Imperium og Hillary Clinton-kampagnen (som havde betalt
for Steeles dossier). Dette udgjorde en direkte indblanding i det amerikanske
valg på vegne af en fjendtlig udenlandsk magt – ikke russerne, men det Britiske
Imperium.
Ironisk nok, har Joe Biden, den mere end 70-årige demokrat, der nu har
bekendtgjort sit kandidatur til præsident, fortalt en bidragsindsamler, at han
havde modtaget et opkald fra premierminister Theresa May, som udtrykte
“bekymring” over Donald Trump og opfordrede ham til at stille op imod ham.
Således var det ikke kun den britiske efterretningstjeneste, som greb ind i det
amerikanske valg, men den britiske regeringsleder er også direkte indblandet,
desperat efter at besejre Trump. Faktisk offentliggjorde Overhuset en rapport i

december 2018 med en advarsel om, at det “særlige forhold” ikke kunne overleve
en anden periode med Donald Trump, og at det ikke kunne tillades.
De der i løbet af det sidste halve århundrede har forsøgt at afvise eller
tilbagevise Lyndon LaRouches fastholdelse af, at det Britiske Imperium var USA’s
historiske, og fortsat, primære fjende af en civiliseret verden, bliver nu
tvunget til at bearbejde denne grundlæggende fejl i deres forståelse af historie
og aktuelle forhold. Fremkomsten af en præsident der ikke er bange for at
afsløre britisk bagvaskelse, der er imod imperiale krige, og som fremmer
samarbejde mellem Rusland, Kina og USA, har tvunget briterne til at afsløre dem
selv, som den styrende kraft bag deres korrupte aktiver i USA, der i stigende
grad har tjent imperiet siden Franklin D. Roosevelts død og mordet på John F.
Kennedy. Dette gælder især for regeringerne under Bush-familien og Barack Obama,
hvis tilhængere i dag desperat forsøger at fortsætte kupforsøget mod Trump på
trods af sammenbruddet af svindelnummeret med “Rusland-samarbejdet”. Endnu værre
er, at Bolton/Pompeo/ Pence-trioen åbent modarbejder stort set ethvert skridt,
som Trump har taget for at genoprette USA’s suverænitet, ved at prædike
geopolitiske splittelser og krigstruende konfrontationer, der truer med en ny
global krig.
Denne modsætning i den amerikanske politik kan og må løses ved at bringe USA ind
i et nyt paradigme af samarbejde med Kina og Rusland om den Nye Silkevej, i
bekæmpelsen af terrorisme og i etableringen af en ny økonomisk verdensorden. Det
eneste sikre middel til at løse denne eksistentielle opgave som menneskeheden
står over for er, at præsident Trump frifinder Lyndon LaRouche og således gør
LaRouches tanker om dette nye paradigme tilgængelig for borgerne i USA og den
menneskelige familie af nationer.

Tidligere teknisk direktør for NSA,
William Binney, må vidne for
Kongressen

– afslør den store løgn om at Rusland
hackede DNC’s e-mails
Den 24. oktober 2017 mødtes daværende CIA-direktør, Mike Pompeo, efter anmodning
fra præsident Donald Trump, i en time i CIA’s hovedkvarter med den tidligere
tekniske direktør for NSA, William Binney, som var medforfatter af en analyse
udgivet af VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity), der udfordrede
den officielle vurdering, støttet af den britiske efterretningstjeneste, at
Rusland stod bag tyveri af data fra DNC’s computere. At de såkaldte officielle
efterretningstjenesters vurdering blev foretaget af de samme efterretningsfolk
fra Obama-æraen, der nu er afsløret for fejlagtigt at have beskyldt præsident
Trump for aftalt spil med Rusland, og for at have brugt denne påstand, nu bevist
falsk, i et forsøg på at vælte USA’s præsident.
Denne store løgn, hovedsageligt takket være Mike Pompeo, fortsætter imidlertid
med at stå i vejen for præsident Trumps handlinger, i hans udtrykte hensigt om
at etablere gode forbindelser med Rusland og, i forlængelse heraf, med Kina, og
fortsætter med at bidrage til en trussel mod verdensfreden, herunder ved at
fremme den samme regimeskiftepolitik, som præsident Trump førte kampagne imod.
På mødet, hvor to andre CIA-embedsmænd også deltog, sagde CIA-direktøren Pompeo
ifølge Binney, at præsident Trump havde fortalt ham, at hvis han “ville have
kendskab til fakta, skulle han tale med mig.” Binney beretter, at Pompeo ved
slutningen af mødet spurgte, om han ville være villig til at mødes med NSA og
embedsmænd fra FBI for at diskutere sin analyse. Binney indvilligede
umiddelbart, og Pompeo sagde at han ville kontakte ham, når han havde planlagt
møderne.
Umiddelbart efter mødet udstedte CIA alligevel en erklæring fra talsmand Dean
Boyd, der sagde: “Direktøren står og har altid stået ved
efterretningstjenesternes vurdering af januar 2017, med titlen” Vurdering af
russiske aktiviteter og hensigter i de seneste amerikanske valg”, en vurdering
bearbejdet af John Brennan, James Comey og James Clapper for at aflede
opmærksomheden fra de britiske efterretningsaktiviteter i 2016-valget, og
forhindre præsident Trump i at etablere et godt forhold til Rusland ved
fejlagtigt at hævde russisk indblanding i USA’s valg.
Der blev aldrig planlagt møder med FBI eller NSA.
William Binney blev aldrig interviewet af Robert Mueller. Han er ikke blevet

bedt om at vidne for relevante udvalg i Repræsentanternes Hus eller Senatet.
Selv Fox News, der interviewede Binney mindst 10 gange siden september 2016, har
uforklarligt nok ikke fundet det passende, at interviewe ham om denne sag igen.
Som præsident Trump gentagne gange har påpeget, blev DNC-serverne aldrig
undersøgt af FBI eller af Mueller. Derfor er den “officielle” vurdering fra
løgneren, den lækkende James Comey, dronemorderen og spionen for Senatets
efterretningskomite, John Brennan, og den løgnagtige masseovervågningsmand James
Clapper, som det gentages i Mueller-rapporten, blottet for kriminaltekniske
beviser. Relevante vidner blev aldrig interviewet. Gerningsstedet blev aldrig
afspærret.
Og vigtigst af alt, Mike Pompeo, som af USA’s præsident blev anmodet om at lytte
til Bill Binney, nægtede at tage de nødvendige skridt til at affærdige den store
løgn.
Statssekretær Mike Pompeo må forklare det amerikanske folk, og vigtigere endnu
præsident Trump, hvorfor han kapitulerede til den politisk motiverede manglende
retstekniske vurdering af russisk indblanding i USA’s valg, tilvejebragt af de
britiske efterretningsværktøjer, løgnerne John Brennan, James Comey og James
Clapper, snarere end at søge sandheden fra William Binney, som præsident Trump
havde bedt ham om at gøre.
Hvorfor arrangerede Pompeo ikke de lovede opfølgningsmøder for Bill Binney med
NSA og FBI?
Hvorfor accepterede han vurderingen fra dem der har arbejdet for den britiske
efterretningstjeneste i et forsøg på at udføre et statskup mod den behørigt
valgte præsident i USA?
Husk, hvis det ikke var for denne løgn, ville Michael Flynn, en modstander af
præsident Obamas britisk inspirerede regimeskiftepolitik, og ikke John Bolton,
fortaleren for regimeskifte, nu være præsident Trumps nationale
sikkerhedsrådgiver.

Vær optimistiske! Samtalen mellem
Trump og Putin fremskynder det nye
paradigme.
Schiller Instituttets webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 5. maj 2019.

Det 90 minutters lange opkald mellem præsident Trump og Putin blev hilst
velkommen af Helga Zepp LaRouche som “en rigtig god nyhed”, da hun gennemgik de
omfattende strategiske konsekvenser af den nye situation, der er opstået efter
Russiagate.
Disse omfatter:
Betydningen af Trump-Putin-diskussionen om økonomisk og strategisk samarbejde,
herunder at afhjælpe situationerne i Venezuela, Ukraine og Nordkorea;
Det positive potentiale for samarbejde mellem USA og Kina, med endnu et møde om
handelsforhandlinger planlagt – dette foregår på trods af de britisk dirigerede
neokonservatives bestræbelser på at sabotere det;
En bredere anerkendelse af det attraktive ved at samarbejde med BVI efter det
andet BVI-forum, som det fremgår i flere aktuelle rapporter, der er udgivet i
Tyskland;
Betydningen af mødet om infrastrukturen mellem Trump og de Demokratiske ledere
af Kongressen, der fremhæver splittelsen blandt Demokraterne mellem de
vanvittige, som stadig er fokuserede på en rigsretssag og Green New Deal, og
Pelosi og hendes netværk, der erkender behovet for at opnå noget positivt;
Voksende erkendelse af den britiske rolle i iscenesættelsen af Russiagate.
Kampen for at frifinde Lyndon LaRouche udgør den bedste køreplan for at forstå
hvem der styrede Russiagate og de strategiske årsager hertil. LaRouches rolle
viser den enkeltes evne til at ændre historien og bør være en kilde til
optimisme, et afgørende behov for at vinde kampen for det nye paradigme.

Betydningen af det andet Bælte- og
Vejforum – det nye paradigme tager
form
Den 1. maj (EIRNS) – Afslutningen af det historiske andet Bælte- og Vejforum for
Internationalt Samarbejde i Beijing har sendt positive chokbølger rundt om i
verden, hvilket kan og må være en tilskyndelse til at bringe USA ind i det nye
paradigme. Regeringer i hele Afrika, Asien, Latinamerika og endog Europa,
lovpriser det nu indlysende potentiale for alle nationer til at deltage i en
udviklingsproces der overgår hvad verden nogensinde har set. Malaysias Mahathir,
der blev fremstillet som et eksempel på “gældsfælden”, da han suspenderede en
stor jernbanelinje, der blev opført af Kina, roste Kina for at genforhandle
kontrakten og udtrykte sin glæde på forummet ved at konstatere, at programmet
virkelig er universelt. Italien afholdt i dag det andet møde i dets
Kina–arbejdsgruppe, hvor Michele Geraci, lederen af arbejdsgruppen, gjorde det
klart, at Italiens hensigtserklæring med Kina om Bæltet og Vejen “bragte Kina
nærmere Europa”.
Selv om USA ikke sendte nogen højtstående delegerede til forummet, har præsident
Donald Trumps team netop afsluttet møder i Beijing i den nuværende
forhandlingsrunde om en handelsaftale mellem USA og Kina, og vicepræsident Liu
He og hans hold vil komme til Washington i næste uge for yderligere samtaler.
Præsidenten har gentagne gange sagt, at der er et positivt momentum, og at et
topmøde med Xi Jinping i Det Hvide Hus vil blive arrangeret, så snart en aftale
er på plads. Hvad der behøves for et vellykket resultat, er at de politiske og
økonomiske blokeringer af kinesiske investeringer i USA, Kongressen og CFIUS
(Udvalget for Udenlandske Investeringer i USA) baseret på de falske påstande om
kinesisk spionage og potentiel sabotage af infrastruktur, bliver afsløret og
afvist.
Trump aftalte i denne uge på et møde med Kongressens demokratiske partis ledere,
en 2 billioner $ infrastrukturpakke – ikke en dårlig start på den desperate
mangel på infrastruktur over hele landet – men uden en anelse om hvordan beløbet
skulle skaffes. Mens overvindelsen af modstanderne mod kinesiske investeringer
ville hjælpe, er den eneste virkelige løsning den der er indeholdt i de Fire
Love, som Lyndon LaRouche har foreslået – især oprettelsen af en hamiltonisk
nationalbank. Kinesiske embedsmænd har gentagne gange bekræftet overfor EIR, at
de ville være glade for at udveksle deres enorme beholdninger af amerikansk
offentlig statsgæld i en sådan nationalbank, for at finansiere grundlæggende

infrastruktur over hele landet. Og selvfølgelig er det ikke kun Kina, som
besidder amerikansk statsgæld, men andre nationer og millioner af borgere, der
har modtaget nærmest nul rente på disse obligationer i det sidste årti, ville
ligeledes have mulighed for at investere i en nationalbank.
Mens Trumps regering nærmer sig en “episk aftale” (som Trump kalder det) med
Kina, balancerer forbindelserne med Rusland på et knivsæg. På trods af at det
mislykkede britiske kupforsøg mod præsidenten, som han selv har identificeret
som en britisk operation for at sabotere hans hensigt om at etablere
venskabsrelationer med Rusland og præsident Putin, har Trump endnu ikke udnyttet
situationen til at komme til at tale med Putin, bevæge sig i retning af
forsoning, bryde gennem de neokonservatives afspærringer omkring ham, selvom han
fortsat insisterer på, at et positivt forhold til Rusland “er en god ting, ikke
en dårlig ting”.
I mellemtiden gør trioen Bolton, Pompeo og Pence hvad som helst for at
fremprovokere en konfrontation med både Rusland og Kina over situationerne i
Venezuela og Iran, hvilke begge kan føre til en ødelæggende krig, hvis de ikke
dæmpes. Forsøget i tirsdags og onsdags (1. majdagen) på at vælte regeringen i
Venezuela, er hidtil mislykkedes, da militæret forbliver loyalt overfor
regeringen. Irans udenrigsminister Mohammad Javad Zarif blev interviewet af Fox
News i søndags, hvor han blev spurgt, om han troede, at USA havde til hensigt at
gennemtvinge et regeringsskifte af Irans regering. “Jeg tror ikke, at præsident
Trump vil gøre det,” svarede han. “Jeg tror, at præsident Trump stillede op på
et kampagneløfte om ikke at bringe USA i krig igen.” Men, fortsatte han, der er
et “Team B”, deriblandt John Bolton, som pressede Trump ind i en
regimeskiftepolitik og endog krig.
En fjernelse af skyggerne fra fupnummeret med den britiske Russiagate er endnu
ikke fuldt ud gennemført, så længe Mueller lyver om, at Rusland hackede det
Demokratiske Partis computere forbliver den officielle sandhed. Ligesom
LaRouchePAC afslørede anklagen om “hemmelige aftaler” mellem Rusland og Trumpkampagnen for at være intet andet end en MI6-løgn, så må vi også afsløre og
ødelægge løgnen om hacking, ved at benytte modet fra den tidligere tekniske
direktør, Bill Binney, til at afsløre sandheden. Baltimore Sun offentliggjorde i
dag et langt brev fra en LaRouchePAC-arrangør om denne løgn, og opfordrede
Kongressen til at få Binney til at vidne for at fremlægge sit bevis. Faren er
stor, men det er potentialet for det nye paradigme også. Hvis præsident Trump
reagerer på opfordringen til at frifinde Lyndon LaRouche, ville det Britiske
Imperium og de neokonservative gå amok, men hele det smukke udvalg af LaRouches
ideer ville pludselig være nærværende for verdens borgere, og det nye paradigme
ville helt sikkert følge efter.

En uge med intenst diplomati.. løfte,
fare, vanvid
Den 22. april (EIRNS) – Dette er en uge med intenst og verdenshistorisk
diplomati, nogle af dem giver et stort løfte om en fælles fremtid for
menneskeheden; nogle vidner om den ekstreme strategiske fare verden står overfor
som helhed; og nogle giver udtryk for de direkte sataniske intentioner, der
stammer fra det Britiske Imperiums anti-videnskabelige svindelnummer om
klimaændringer. Begyndende med det sataniske: I dag er “Earth Day”, den hedenske
tilbedelse af “Moder Jord”, der afviser menneskehedens eksistens som en kreativ
art skabt i Guds billede. Greta Thunberg, det mentalt misbrugte barn fra
Sverige, der er blevet forvandlet til leder af et “Børnenes Korstog” for at
stoppe de onde voksne i verden, som tror på menneskelige fremskridt, ankom til
London i weekenden, efter at have afholdt en hedensk sammenkomst langfredag i
Rom for 25.000, de fleste børn, med krav om afindustrialisering og affolkning.
Hun mødtes endda med paven, som takkede hende for at “tale sandheden”. Pave
Frans, der under udarbejdelsen af sin sataniske rundskrivelse {Laudate Si}, som
støtter fupnummeret om klimaændringer, naturligvis arbejdende tæt sammen med
Hans Joachim Schellnhuber, der anbefaler en reduktion af menneskeheden til
mindre end en milliard mennesker. Stakkels Greta er delvist kontrolleret af den
britiske ”klima-videnskabsmand” Kevin Anderson, som mener at en halv milliard er
det rigtige tal. I England, den sande kilde til ideologierne om
befolkningsreduktion, forventes Greta at tale i Underhuset. Vil hun få en
audiens hos dronningen og hendes gemal, Philip, inden han får sit ønske om at
blive reinkarneret som en dødelig virus opfyldt for at hjælpe med at reducere
verdens befolkning?
Om den strategiske fare: Den Internationale Sikkerhedskonference i Moskva
begynder tirsdag, med over et tusinde deltagere fra 111 lande.
Viceforsvarsminister oberst Alexander Fomin fortalte RT i dag, at “fred,
uafhængighed, territorial integritet og suverænitet har tendens til i stigende
grad at være skrøbelige i dag …. USA ser ikke passivt til og anvender andre
taktikker, herunder en bred vifte af teknikker udviklet til hybride krige og
farvede revolutioner …, træning af ledere og medlemmer af ekstremistiske
grupper, forøgelse af presset, herunder bestikkelse, mobning og sektorspecifikke
sanktioner”. Udenrigsminister Lavrov spurgte hvordan USA kunne klage over få

russiske soldater i deres “baggård” (Venezuela), mens ” ingen nævner det
amerikanske militær og andet NATO personale – fra Storbritannien og Canada – som
i mellemtiden har overfyldt Ukraine”. Samtidig har Trump-administrationens brug
af tredjeparts-sanktioner, angreb på selv formodede venner og allierede, der
nægter at modtage ordrer om at afskære forholdet til Iran, Venezuela og andre,
som for at være fjender, truer økonomisk og strategisk stabilitet i hvert hjørne
af verden – og truer dollarens rolle som en troværdig valuta for
verdenshandelen.
Men der er også et dramatisk momentum mod et nyt paradigme, for at placere
menneskeheden i centrum for en mission for fremtiden baseret på en videnskabelig
og kulturel renæssance, centreret om ånden af den Nye Silkevej – en proces sat i
gang af Lyndon og Helga LaRouche i løbet af de sidste tredive år. Det andet
Bælte- og Vej-Forum finder sted torsdag og fredag i Beijing, med mere end 130
nationer repræsenteret, 37 statsoverhoveder, 360 ministre og 5.000 deltagere.
Transformationen af Kina til en førende videnskabelig og industriel nation, der
har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom, er en ubestrideligt
kendsgerning, mens Bælte- og Vejinitiativet er dedikeret til at overføre denne
proces til hele verden, og glædeligt bydes velkommen af næsten hele verden.
Men de neokonservative dinosaurer, der omgiver præsident Trump, har indtil nu
undermineret hans planer om at skabe venlige forbindelser med både Kina og
Rusland. Det anti-kinesiske hysteri har nået en ny højde, på trods af Trumps
optimistiske syn på Kina og den potentielle “storslåede aftale” med Kina, som nu
er tæt på færdiggørelse. FBI har iværksat inddragelse af visa fra Kinas førende
forskere – så mange som 200 eller flere – de lærde, der ser sig selv som venner
af USA, som er afgørende for opbygningen af de nødvendige kulturelle og
intellektuelle bånd for at forme dette venskab. Det samme FBI smider nu ledende
kinesiske forskere ud af USA, herunder kræftforskere på det prestigefyldte Texas
Medical Center i Houston, hvilket underminerer fremskridtet af menneskehedens
sundhed, og forværrer forholdet mellem USA og Kina.
Tiden er knap til fuldstændigt at afslutte kupforsøget mod Trumps præsidentskab.
Mueller-rapporten var tvunget til at indrømme, at der ikke var noget aftalt
spil, men fastholdt løgnen om russisk indblanding i valget og mulig retsmæssig
obstruktion af præsidenten, hvilket giver anledning til at de afdankede
Demokrater forfølger en rigsretsmæssig efterforskning af en forbrydelse, som
ikke fandtes. Trump blev valgt af en nation, der var træt af økonomisk og
kulturelt forfald, evig krigsførelse, og som fuldt ud støttede hans intention om
at afslutte Den kolde Krigs splittelse af verden – et program uløseligt
forbundet med Lyndon LaRouches arbejde over det sidste halve århundrede. At
bringe USA og Europa ind i den nye ånd fra Silkevejen kan og må fremme

processen.

Tre mænd har beviserne, og London er
mørklagt
Den 11. april (EIRNS) – Så vidt vides, er der kun tre mænd som har afgørende
beviser for, at russerne ikke hackede den Demokratiske nationale Komité (DNC) i
2016, og er villige til at fremlægge dem. Selv efter sammenbruddet af skrønen om
“Rusland-samarbejdet”, da specialrådgiver Robert Muellers undersøgelse ikke var
i stand til at finde noget aftalt spil mellem Rusland og Trump-kampagnen, var
den stadig sejlivede løgn, at Rusland hackede DNC og gav de hackede data til
WikiLeaks, stadig kernen i det Britiske Imperiums hensigt om at sætte USA op
imod Rusland.
En af de tre er den tidligere tekniske direktør for Det nationale
Sikkerhedsagentur (NSA), William Binney, som har fremført alle de kendte
kriminaltekniske beviser på, at dataene blev overført fra DNC’s eget netværk
frem for via internettet, så det var en insider “lækage” eller lignende, snarere
end et hack. Daværende CIA-chef, Mike Pompeo, mødtes med Binney på præsident
Donald Trumps foranledning i oktober 2017, men fulgte aldrig op på det interview
og fortsatte med at insistere på, at Rusland havde hacket DNC. Binney blev
efterfølgende aldrig udspurgt af efterforskere eller bedt om at vidne for
Kongressen.
Binneys undersøgelse er den eneste kendte undersøgelse baseret på
kriminaltekniske beviser, hovedsagelig fordi FBI på uforklarlig vis har undladt
at beslaglægge DNC-serverne efter det påståede hack, som præsident Trump ofte
har påpeget. LaRouche PAC interviewede William Binney i dag: Se “Bill Binney om
arrestationen af Julian Assange.” Den anden af de tre mænd, med endegyldige
beviser, er Storbritanniens tidligere ambassadør Craig Murray, en ven af
WikiLeaks’ grundlægger Julian Assange. Murray fortalte den britiske avis
Guardian den 10. december 2016, at CIA’s påstand om at Rusland hackede DNC’s emails var “bullshit”. Murray sagde: “Jeg ved hvem der lækkede dem.” Han
fortsatte: “Jeg har mødt den person, som lækkede dem, og han er bestemt ikke
russisk, og det er en insider. Det er en lækage, ikke et hack; det er to
forskellige ting”. Murray fastholder stadig dette i dag, men er aldrig blevet

indkaldt til at vidne for efterforskere eller til Kongressen.
Den tredje mand er Assange selv, der fortalte tidligere Rep. Dana Rohrabacher
(R-CA) på deres møde i midten af august 2017, at “jeg har fysisk bevis på, at
russerne ikke gav mig dette ….” Rohrabacher ønskede at diskutere dette med
præsident Trump, men han var sat ud af spillet. Hverken Kongressen eller
efterforskere har heller ikke interviewet Assange. Assange fortsatte med at
fortælle kongresmedlemmet: “Jeg har fysiske beviser, som jeg gerne vil
fremlægge, når jeg kan forlade den ecuadorianske ambassade uden at blive
arresteret”. Men vent – blev han ikke lige slæbt ud fra ambassaden af det
Britiske politi og arresteret her til morgen? Kunne det ikke have noget med
dette at gøre?
Ja vist – det har det faktisk. Efter sammenbruddet af Russiagate og begyndelsen
af justitsminister William Barrs igangværende efterforskning af dette
svindelnummer og dets oprindelse, er London i dyb mørklægning. Selv om USA har
bedt om at Assange udleveres for at blive konfronteret med en falsk anklage om
sammensværgelse i det østlige distrikt i Virginia, har operationen for at tvinge
ham ud af asyl på den ecuadorianske ambassade, britiske, ikke amerikanske,
fingeraftryk over det hele. Mange amerikanske ”strammere” er dog stadig voldsomt
imod Assange; i det mindste håber London på at mudre farvandet for at forhindre
sandheden i at komme ud. Lad os få den ud!

Video: X22 Report Spotlights
interview med Harley Schlanger fra
LaRouchePAC og Bill Binney,
whistleblower, tidl. tekniske
direktør for Det Nationale
Sikkerhedsagentur (NSA) i USA.
Regnskabets time er kommet: Informativt, provokerende og rettidigt interview.

William Binney dokumenterer eksistensen af retsvidenskabelige beviser der viser,
at de lækkede data blev overført fra den Demokratiske Nationale Kommittés
(DNC’s) eget netværk til en hukommelsesenhed frem for gennem internettet. Det
var altså en intern “lækage” eller lignende, og ikke et Russisk hack.
Beskyldningerne om at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske valg til gavn
for Trump og dermed hele grundlaget for den såkaldte “Russiagate” rettet imod
Trump er altså falskt.
Det ville have været tydeligt tidligere hvis ikke FBI på uforklarlig vis undlod
at beslaglægge serverne hos den Demokratiske Nationale Kommitté efter det
påståede hack af afslørende e-mails, som præsident Trump ofte har påpeget. Den
særligt udpegede anklager Robert Mueller har også bevidst valgt at ingorere
disse afgørende oplysninger.
Interviewet med Binney er endnu mere relevant set i lyset af arrestationen af
WikiLeaks’ grundlægger Julian Assanges, da det var WikiLeaks, der gjorde de
afslørende e-mails tilgængelige for offentligheden.

