Obamas
og
Hillarys
krigspolitik kan overvindes
Leder fra LaRouchePAC, 3. november, 2016 – En revolution
finder sted i verden i dag. Den startede i Asien, hvor den
allerede er langt fremme, med Kina, Rusland, Indien og i
stigende grad også Japan, der samarbejder for at skabe en
udviklingsproces for verden som helhed, baseret på videnskab,
innovative
teknologier,
udstrakte,
regionale
infrastrukturprojekter, store spring fremad i udforskning af
rummet og reel udvikling af de forarmede nationer i Afrika,
Latinamerika og Asien. Som man vil se af nedenstående rapport,
så har denne dag, ligesom stort set hver eneste dag af dette
nye
paradigme,
set
et
utroligt
niveau
af
nye
samarbejdsprojekter, lanceret af disse eurasiske nationer,
mellem hinanden indbyrdes, og som rækker ud til
udviklingssektoren gennem fælles udviklingsprojekter.
Virkningen af denne revolution er nu endelig i færd med at nå
ind i USA, efter betydningsfulde gennembrud i Europa gennem de
Nye Silkevejsprojekter, der kommer fra Kina og når ind i både
Øst- og Vesteuropa. Dette skifte, der nu finder sted i USA,
kan spores direkte tilbage til Lyndon LaRouches arbejde.
I takt med, at præsidentvalgkampagnen udviklede sig i løbet af
det forgangne år, begyndte alt, Obama rørte ved, at smuldre.
Obamacare afsløredes som den katastrofe, LaRouche havde
forudsagt, den ville være. Modtageren af Nobels Fredspris er
blevet afsløret som en massedræber, der har allieret sig med
terroriststyrker i hele Sydvestasien for at vælte suveræne
regeringer. Det er nu blevet afsløret, at præsidenten, der
skulle rydde op i det Wall Street-rod, som George Bush
efterlod, har nægtet at sagsøge så meget som én eneste
bankier, selv med det faktum, at de forbrydelser, som er
begået af Wells Fargo, med HSBC’s narkopengehvidvask og med en
tilbagevenden af en spekulativ derivatboble i JP Morgan Chase

og alle de andre, for-store-til-at-lade-gå-ned-banker, står
klart og tydeligt i offentlighedens lys. Den præsident, der
aflagde løfte om at bringe Håb og Forandring, har skabt den
største epidemi af opiater og narkotika i nationens historie,
i en ungdomsgeneration, der har mistet ethvert håb om en
fremtid og vælger narkotika eller selvmord, eller begge dele.
Og Hillary Clinton valgte en kampagne på dette fundament og
tilføjede den kendsgerning, at hun er ivrig efter at starte en
militær konfrontation med Rusland, som, åbenlyst for alle
undtagen de blinde, vil være det samme som at haste hen imod
global, atomar udslettelse.
Men, tingene har ændret sig i løbet af de seneste uger. Mange
mennesker har stillet spørgsmålstegn ved LaRouches afvisning
af at vælge side i dette valg, men i stedet har insisteret på,
at hans tilhængere arbejder på at introducere en seriøs
politik i en kampagne, der næsten udelukkende har været et
afskyeligt, pornografisk slagsmål om at forsøge at rive tøjet
af hinanden! Denne seriøse politik måtte begynde med GlassSteagall, insisterede han, for at lukke Wall Streets
kasinoøkonomi ned og genindføre en kreditpolitik i nationen,
efter Hamiltons principper. Dette betyder at kanalisere
statslig kredit gennem en genindført Nationalbank for USA, der
skal erstatte det bankerotte Federal Reserve-system
(centralbanksystem), med det formål at finansiere en
transformation af nationen med videnskab som drivkraft, og som
er centreret omkring en genoplivning af NASA’s rumprogram,
udvikling af fusionskraft og et vidtstrakt program for hård og
blød infrastruktur – det, LaRouche kalder sine Fire Love.
Donald Trump har krævet en vedtagelse af det 21. århundredes
Glass/Steagall-lov og fordømt Hillarys (og Obamas) sleskhed
over for Wall Street. Han er gået længere end til at foreslå
samarbejde med Rusland for at knuse ISIS, hvilket er
bemærkelsesværdigt, men utilstrækkeligt, og til at advare om,
at, et valg af Hillary vil betyde en atomkrig.

Begge disse spørgsmål identificeres internationalt med Lyndon
LaRouche. Hans indsats for at introducere virkelighed i
kampagnen har haft en virkning, der kan og må forhindre krig
og påbegynde reformen af de kollapsende, transatlantiske
økonomier.
I dag talte LaRouche om dette nye potentiale, men advarede om,
at tiden ikke er til at »lade vore stemmer trækkes nedad« og
falde for at følge en kandidat, men til at optrappe kampen for
et revolutionært, politisk skifte i USA, og til at være klar
til at handle den 9. november, uanset hvem, der vinder valget,
for at gennemføre Glass-Steagall og de Fire Love.
På et tidspunkt som det nu foreliggende, hvor verden, i den
umiddelbart forestående periode, vil ændre sig dramatisk, til
det bedre eller til det værre, er der ingen plads til
pessimisme eller pragmatisme, og ingen grund til at give
frygten lov til at afskrække os. Det nye paradigme breder sig
i hele verden. Ved at genindføre vore grundlæggende
principper, kan Amerika også gøre en ende på den britiske,
»unipolære imperieverden«, hvis mentalitet har grebet vores
nation, og gå med i at opbygge en verden af suveræne nationer,
der arbejder sammen for menneskehedens fælles mål.
Foto: USS Ronald Reagan (CVN 76) i det Filippinske Hav,
oktober 2016. (Foto: U.S. Pacific Fleet Flickr)
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