Ingen tid til selvtilfredshed
– Briternes,
saudiernes
og
Obamas
terrorapparat vil
fortsætte
hæmningsløst,
indtil det destrueres
Leder fra LaRouchePAC, 11. december, 2016 – ISIS er på flugt
fra de syriske og russiske styrker; det ene valg efter det
andet (Brexit, Filippinerne, USA, Frankrig, Italien, Sydkorea)
viser,
at
befolkningerne
føler
afsky
for
det
britisk/amerikanske bankimperiums økonomiske diktatur og
forsøget på at indlede krige med Rusland og Kina; Kina og
Rusland opbygger partnerskaber med over 100 nationer for at
samarbejde om store udviklingsprojekter for at skabe moderne
nationer og eliminere fattigdom, som Kina næsten har opnået.
Alt dette giver grund til optimisme. Men, som Helga ZeppLaRouche sagde i dag, så må vi ikke blive selvtilfredse. Det
sårede dyr, som er Det britiske Imperium og dets marionetneokonservative, der især omfatter Obama, i USA, vil ikke sky
noget middel for at ødelægge fremvæksten af dette nye
paradigme, især i USA. I takt med, at ISIS er i færd med at
blive besejret i Syrien, går de saudiskskabte terrorister
bersærk internationalt med morderiske selvmordsangreb, der
blot i løbet af de seneste dage har dræbt over hundrede
mennesker og såret mange andre, i Egypten, Tyrkiet, Yemen og
Nigeria. Obama og fraktioner i CIA kommer med vilde påstande
om, at de ikke tabte valget i USA, men at det var Putin, der
stjal det! Det får på en måde 1940’ernes og ’50’ernes Harry
Truman/Joe McCarthy-heksejagt på kommunister til at ligne en
barneleg, og Obama har krævet, at James Clapper, direktør for

den Nationale Efterretningstjeneste, leder et team, der skal
undersøge det såkaldte russiske valg-tyveri til fordel for
Trump.
Husk på, at det var Clapper, der for den amerikanske Kongres
svor på, at der ikke fandt nogen masseovervågning af
amerikanske borgere fra efterretningsvæsenets side sted – en
løgn, der var en vigtig årsag til, at Edward Snowden
besluttede at afsløre, at det var præcist, hvad de gjorde, og
mere til, i hele verden. Set i dette lys var det rigtigt af
Donald
Trump
at
afvise
denne
fraktion
af
efterretningssamfundets »latterlige« påstand om russisk
indgriben (andre fraktioner tilbageviser løgnen), og at minde
os om, at dette var de samme mennesker, der lancerede
ødelæggelsen af Mellemøsten ved hjælp af den overlagte løgn om
Saddam Husseins angivelige masseødelæggelsesvåben, selv, da
FN’s team i Irak rapporterede, at disse ikke eksisterede.
På

den

anden

side,

så

må

optimisme

ikke

blive

til

selvtilfredshed. Trump er en ukendt størrelse. Alt imens han
har omgivet sig med ledende generaler, der har udtrykt stærk
opposition mod Obamas risikable militæreventyr i Mellemøsten
og ønsker at samarbejde med Rusland om at knuse terroristsvøben, og ligeledes, at han har krævet en genindførelse af
Glass-Steagall, så er Trump samtidig omgivet af Goldman Sachsfolk, der har anført udplyndringen af ikke alene USA, men af
en stor del af verden, på vegne af finansimperiet i London og
New York. Hvilken politik, der vil lede USA og Vesten i de
kommende måneder, vil blive afgjort af den grad af mod og
beslutsomhed, som mønstres af den amerikanske og europæiske
befolkning, der vil gå videre end til at »smide disse uduelige
karle ud« og kræve et ægte, nyt paradigme – som vil erstatte
City of Londons og Wall Streets herrevælde med Glass-Steagall
og Lyndon LaRouches Fire Love samtidig med et krav om, at USA
og Europa går med i den Nye Silkevej og samarbejder med Kina
og Rusland, snarere end at true med krig mod dem.
(Se LaRouchePAC-video om LaRouches Fire Love, med fuldt dansk

udskrift)
Spørgsmålet om et potentielt Nyt Paradigme, baseret på
udvikling snarere end geopolitik, var på programmet i denne
uge i Shanghai ved et forum, der var sponsoreret af Shanghai
Institut for Internationale Studier og Forskningsinstituttet
for Dialog mellem Civilisationer (DOC), hvor man forbereder
samarbejde mellem den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU), der
er lanceret af Rusland, og Bælt-og-Vej-initiativet, lanceret
af Kina. Som stifter af DOC, dr. Vladimir Yakunin, formulerede
det som et spørgsmål, der skal løses: »Hvordan sikrer vi os,
at den samtidige udvikling af disse forskellige vækstcentre
fører til synergi, og ikke konflikt? Det Økonomiske
Silkevejsbælte og den Eurasiske Økonomiske Union kunne blive
det, der viser vejen.«
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