Trump og Putin kan, og må,
knuse terrorisme i Syrien –
og globalt
Leder fra LaRouchePAC, 16. november, 2016 – I kølvandet på
Trumps produktive diskussioner over telefon med Vladimir Putin
og Xi Jinping i denne uge, og den politiske bortgang af Obamas
(og Hillarys) krigsplaner, er der intet til hinder for, at
disse tre, store nationer kan samarbejde om at knuse den
britisk/saudisk-sponsorerede terrormaskine internationalt, med
begyndelse i ISIS og al-Nusra i Syrien. »Der er ingen anden
måde at gøre det på«, sagde Lyndon LaRouche i dag. »Putin står
i centrum for dette. Enhver hæmning af dette må forhindres.«
Den amerikanske befolkning er hastigt i færd med at indse, at
det lange mareridt med økonomisk forfald, epidemien med
narkotika og selvmord, evindelige krige og den
ærefrygtindgydende trussel om atomkrig, endelig kunne være
forbi. Otte år med Bush og Obama er ved at være slut. Det er
stadig uklart, om Donald Trump vil lægge sin populisme til
side til fordel for at gennemføre Glas-Steagall og knuse Wall
Streets magt over USA’s regering og økonomi – som han har
lovet, han ville gøre. Det vil afhænge af, om det amerikanske
folk mobiliserer sig selv til støtte for en løsning – og ikke
blot en afvisning af de seneste otte års ondskab. Denne
løsning ligger nu foran dem, i form af LaRouches Fire Love:
Glass-Steagall; en genindførelse af nationalbankvirksomhed; en
afslutning af monetarisme til fordel for et kreditsystem i
Hamiltons tradition, til finansiering af infrastruktur inden
for landbrug og industri, uddannelse og sundhedssektoren; og
en genindførelse af videnskabelig udvikling, begyndende med et
genoplivet NASA-rumprogram og stærkt udvidet forskning inden
for fusionskraft.
I dag ankom hold af aktivister fra New York, Baltimore og

Virginia til Kongressen med krav om ikke at vente til Trumps
indsættelse, men derimod handle i denne ’lame duck’overgangsperiode for at gennemføre Glass-Steagall og de Fire
Love. Det Demokratiske Parti er i oprør efter de tæsk, de fik
i valgene til præsidentskabet og Kongressen, men meldinger fra
LaRouche-aktivister i hele landet lyder på, at mange
demokrater langt om længe ser den kendsgerning i øjnene, at
Obama og Hillary Clinton havde tilsluttet sig de republikanske
neokonservative, der ikke tjener den amerikanske befolkning,
men Wall Street og krigsmaskinen. Trumps afvisning af både
Obama og de republikanske neokonservative, med samt deres
krigsplaner, under sin kampagne, skabte et tilflugtssted for
demokrater, der så ondskaben med Obamas drabsmaskine.
De neokonservatives »unipolære« verden – med Obamas udtryk,
»vi sætter reglerne« – har beviseligt skabt USA’s og dets EUallieredes totale isolation internationalt. I Europa går
valgene, efter Brexit, imod EU-diktaturet og for en
genopretning af bånd til Rusland, som det ses i Bulgarien og
Moldova. Tyrkiets udenrigsminister sagde i dag, at hans land
føler en sådan lede over de europæiske ledere, der truer med
at smide det ud af NATO eller afslår dets anmodning om
optagelse i EU, at de planlægger en folkeafstemning om
nationens forhold til EU – en »Tyrkxit«.
Et alternativ viser sig klart. Med sit »Nye Paradigme«
centreret omkring politikken for den Nye Silkevej, rejste Xi
Jinping i dag til Sydamerika, hvor Ecuador, Peru og Chile vil
være vært for statsbesøg, og hvor han også vil deltage i APECtopmødet i Peru. Ecuadors præsident Correa lovpriste Kinas
rolle i at transformere hans lands fysiske økonomi i løbet af
det seneste årti og beskrev det aktuelle besøg som »det
vigtigste besøg af noget statsoverhoved i Ecuadors historie«.
Den samme entusiasme for et nyt paradigme ses i hele Afrika
og Asien, og i stigende grad også i Øst- og Vesteuropa.
Overalt grunder folk på en fremtid, hvor USA ikke længere
truer med krige og undergravning gennem »farvede

revolutioner«, men som i stedet går med i BRIKS, AIIB og den
Nye Silkevej om opbygning af en fremtid for hele
menneskeheden. Dette potentiale må realiseres, især i selve
USA. Et vindue mod muligheder åbner sig for os, men det kunne
være kortvarigt, og med utænkelige konsekvenser, hvis vi
mislykkes.
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