Afvis
de
tåber,
promoverer Russia-gate;
Det er økonomien, dumme!
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Leder fra LaRouche PAC, 17. juli, 2017 – Hvis der er
’forrædere’, der forråder USA’s overlevelse, ville det være de
politikere og medier, der fortsat promoverer et vanvittigt
»Russia-gate«-kupforsøg imod præsident Trump for hans politik
for samarbejde med Rusland og Kina.
Hvis denne præsidentens strategiske politik for fred
ødelægges, vil resultatet blive en spredning af krige og en
potentiel krig mellem atommagter. Selv, hvis vi undgår det
absolut værste, så er kendsgerningen den, at, i Bush/Obamaæraen med krige for regimeskifte – permanent krig – har USA
undergået økonomisk, social og kulturel ødelæggelse. Trump
forsøger at afslutte denne katastrofale æra gennem samarbejde
med præsidenterne Putin og Xi, og han følger en kurs, der er
klart succesrig. Han er desuden fast besluttet på at fortsætte
med denne kurs, på trods af, at der skriges »impeachment«
(afsættelse ved en rigsretssag), og på trods af trusler fra
efterretningstjenesterne
og
deres
britiske
efterretningsmentorer.
Men, USA kunne også blive ødelagt af det nu truende finanskrak
og økonomiske kollaps, med bobler, samlet set større end dem i
2007, der er i færd med at kollapse. USA’s økonomi er i færd
med at synke, og det skyldes først og fremmest, at landets
forfaldne, økonomiske infrastruktur er ved at falde fra
hinanden, med reparationer, der ikke udføres, for slet ikke at
tale om udskiftning på et højere, teknologisk niveau.
I denne situation, hvad betyder det da, når visse politiske
ledere siger, »Kom ikke her med en alternativ politik for det
amerikanske folk; bare ’afsæt’ – og retsforfølg! – præsidenten

for at mødes med russere!« Dette er en opskrift på kaos.
Det er økonomien, dumme, og tilstanden i den amerikanske
økonomi – omkring arbejdsløshed, produktivitet, livskvalitet –
forringes hastigt.
Det amerikanske folk må her »overtage« præsident Trumps
planer, som man har afsporet, om at »gøre Amerika stort igen«.
Det er op til os at overvinde Wall Street-banker, der har
skubbet ham ud af førersædet.
»Det Amerikanske Økonomiske System« er, hvad han er fortaler
for. Han har ikke gennemført det. Det er, hvad vi har brug
for, for at redde denne nation, så vi må få præsidenten til at
gennemføre det.
EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, har fastslået dette
Amerikanske System i fire, politiske tiltag, der
gennemføres nu, med begyndelse i en genindførelse

må
af

Glass/Steagall-loven for at »uddrive vekselererne fra vor
civilisations tempel«, som Franklin Roosevelt udtrykte det.
Det, vi lærte i Apolloprojektet, må anvendes til at udvide
rumforskning og til fornyelse og genopbygning af Amerikas
økonomiske infrastruktur på nye, teknologiske niveauer. Vi må
skabe det forcerede program, der aldrig blev skabt, for at
opnå målet med at udvikle fusionskraft.
Det Amerikanske System kan få os tilbage til »USA’s produktive
guldalder«, der begyndte med FDR og sluttede kort tid efter
mordet på JFK; og som fremkom gennem den næsten uafbrudte
fornyelse af amerikansk, økonomisk infrastruktur på stadigt
avancerende niveauer.
Eller, vi kunne stå over for strategisk krise og krig, hvis vi
lader økonomien kollapse. Ignorér dem, der promoverer »Russiagate«; det er, hvad det drejer sig om.
Foto: Et møde mellem den russiske præsident Vladimir Putin og
den amerikanske præsident Donald Trump fandt sted på
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