BRIKS’
politik
efter
Hamiltons principper har
tvunget det Britiske Imperium
ud i tovene
15. august 2016 (Leder) – »Putin er allerede den fungerende
præsident for et nyt univers«, hævdede Lyndon LaRouche i sin
ugentlige diskussion med Manhattan-projektet d. 13. august.
»Putin har opbygget en meget respektabel organisation, som nu
optager en stor del af hele planeten! … Putins
indflydelsessfære er ikke kun Rusland; det er andre dele af
hele det asiatiske område.«
LaRouche uddybede det med, at Putin, der arbejder i alliance
med Kina, Indien og andre nationer, er i færd med at opbygge
et alternativ til det rådnende transatlantiske system i form
af en global fremgangsmåde efter Hamiltons økonomiske
principper. »Man er ved at få noget, der er lig Alexander
Hamilton, for Rusland; og ikke kun for Rusland, men for Asien!
For hele Asien, praktisk talt. Det er en temmelig stor post.«
De næste 60 dage er fuld af farer, og også muligheder. Vi
stirrer nu direkte ned i kanonløbet på en global finanskrise,
understregede Helga Zepp-LaRouche i en diskussion med
medarbejdere i dag, en krise, der meget vel kunne komme over
os i løbet af september-oktober. Inden for samme tidsrum
kommer der en række internationale konferencer – der
kulminerer med det 8. BRIKS-topmøde i Indien i midten af
oktober – som kan udgøre rammerne for en implementering af det
påkrævede, politiske skifte, der er udtænkt af LaRouche,
såfremt der mobiliseres tilstrækkelig international politisk
vilje for at skabe dette revolutionerende Nye Paradigme.
Kina fortsætter med at udfolde den rigtige fremgangsmåde:

»Tiden er inde til at uddanne videnskabelige og teknologiske
hjerner,« udtalte Li Zhimin, direktør for Udviklingscenter for
Videnskab og Teknologi ved Uddannelsesministeriet, i
forbindelse med annonceringen af udgivelsen af Statsrådets
plan om dramatisk at forøge proportionen af statsborgere i
Kina med videnskabelige færdigheder ved år 2020.
Den kinesiske præsident Xi Jinping har ligeledes gjort det
klart, at hans ven og strategiske allierede, den russiske
præsident Putin, vil være æresgæst nummer ét ved det kommende
G20-topmøde i Kina d. 4.-5. september – til det Britiske
Imperiums og dets stikirenddreng Barack Obamas store rædsel.
Kineserne er i færd med, i tæt samarbejde med både Rusland
såvel som Indien, at koordinere strategien for G20-mødet og
det efterfølgende BRIKS-topmøde i Indien d. 15.-16. oktober.
Deres erklærede politik er at imødegå »de udfordringer, som
den globale økonomi i øjeblikket står overfor« ved »at sikre
en succesfuld organisering af G20- og BRIKS-topmøderne.«
Denne succes vil blive målt på, at man omgående begraver det
nuværende dødbringende og bankerotte finanssystem og erstatter
det med et system efter Hamiltons principper, der bygger på
LaRouches design, som det specificeres i hans Fire Love.
Det reelle spørgsmål, som USA og verden står overfor i dag, er
en omskabelse af det amerikanske præsidentskab omkring denne
politik – og ikke den galskab, der finder sted i den
amerikanske valgkampagne. LaRouche udtalte:
Vores præsident er Satans stedfortræder. De ledende kandidater
er frygteligt korrupte; så I vil bekymre jer om, hvilken
kandidat, I skal vælge? Når I ved, at, i hovedsagen, alle de
kandidater, der er på tale, er eksemplarer på ondskaben! At
de, på den ene eller anden vis, forkaster deres ansvar som
menneskelige væsener for denne proces. Så vi må komme ind til
årsagen til problemet … og sørge for at fjerne denne årsag.

