Krigsfeberen stiger
– ’Først Rusland, og dernæst
Kina’
Leder fra LaRouche PAC, 6. aug., 2017 – John Pilger, en
voldsom kritiker af det angloamerikanske krigsparti, kom
lørdag med en skarp advarsel om en fremstormende atomkrig. »Et
kup mod manden i Det Hvide Hus er i gang«, skrev han på
Truthdig. »Det skyldes ikke, at han er et afskyeligt menneske,
men at han vedvarende har gjort det klart, at han ikke ønsker
krig med Rusland … De har inddæmmet Rusland og Kina med
missiler og et atomvåbenarsenal. De har brugt neonazister til
at installere et ustabilt, aggressivt regime i grænselandet
til Rusland – den måde, hvorpå Hitler invaderede og
forårsagede 27 millioner menneskers død … først Rusland, og
dernæst Kina.«
Dette kommer i kølvandet på den tilsvarende, skarpe advarsel
fra Oliver Stone i fredags, hvor han påpegede det vanvid, som
demonstreredes af den næsten enstemmige kongresvedtagelse af
sanktioner mod Rusland (som Trump har erklæret
forfatningsstridige og tilføjer, at han ikke vil håndhæve
sådanne forfatningsstridige love). Stone konkluderede: »Nu
forstår jeg, hvordan Første Verdenskrig begyndte.«
Begge disse mænd ringer med en nødvendig alarmklokke, men
forstår ikke, hvad den nødvendige løsning er, som den
formuleredes af Lyndon LaRouche den 31. juli:
»Det amerikanske folk må kræve, at det igangværende kup mod
det amerikanske præsidentskab og selve nationen stoppes og
dets gerningsmænd retsforfølges og fængsles. Det britiske
system må opgives, og præsidenten må ikke spare nogen indsats
for at redde dette lands befolkning, og resten af
menneskeheden, fra yderligere britiskdirigeret forsagelse af

deres liv. Opgiv briterne; red folket.«
Den britiskanstiftede Kolde Krig, der blev iværksat
umiddelbart efter deres amerikanske nemesis Franklin
Roosevelts død, er nu atter på plads, men nu i en verden, i
hvilken enhver krig vil være af en termonuklear art og
resultere i afslutning af civilisationen, som vi kender den,
eller endda menneskehedens udslettelse. Ud over at fortælle
Winston Churchill lige op i ansigtet, at USA ikke ville
udkæmpe krigen for at redde Det britiske Imperium, indgik
Roosevelt også et partnerskab med Rusland og Kina – præcis de
nationer, som han vidste, var nødvendige og fyldestgørende for
at besejre Det britiske Imperium og den nazistiske svøbe, det
havde frembragt. Hans utimelige død og det efterfølgende Harry
Truman præsidentskab, fremskyndede Amerikas nedslagtning af
titusinder af uskyldige mennesker i en atomforbrænding (for
præcis 72 år siden i dag i Hiroshima) samtidig med, at det
også hjalp koloniherrerne tilbage i deres tidligere kolonier
og således gennemtvang flere generationers anti-kolonikrige og
endnu mange hundrede af tusinder af unødvendige dødsfald.
Det, vi i dag konfronteres med, er langt værre.
Det til trods for, at løsningerne ikke alene kendes – de er
blevet promoveret af LaRouche i de seneste 50 år – men nu også
er for hånden og gennemføres under Kinas og Ruslands lederskab
i hele Eurasien, Afrika og Latinamerika, i form af Bælte & Vej
Initiativet – den Nye Silkevej, der initieredes af Lyndon og
Helga LaRouche efter Sovjetunionens sammenbrud, som et middel
til at opnå fred gennem udvikling og afslutningen på
krigsførelse som et middel til imperiemagt.
Trump holder stand. Han lagde korrekt skylden på Kongressen
for de forværrede relationer mellem verdens to førende
atommagter og meddelte, at han vil sende en repræsentant til
at mødes med russerne mht. den betændte krise i Ukraine. I dag
mødtes udenrigsminister Rex Tillerson i over en time med
udenrigsminister Sergei Lavrov på sidelinjen af ASEAN-mødet i

Manila, og samtidig demonstrerer fremskridtet i Syrien for
verden, hvordan terrorisme kan besejres gennem et tæt,
amerikansk-russisk samarbejde.
I mellemtiden demonstrerer Kina, hvordan udvikling kan
transformere områder i verden, der i århundreder er blevet
udplyndret og i øvrigt ignoreret af de vestlige magter. I
denne weekend har de netop indgået kontrakt om at bygge et
enormt vandkraftværk i Angola som en del af deres
transformation af afrikansk infrastruktur, og de har
annonceret investeringer i Haiti til mange milliarder dollar,
og som vil omfatte elektricitet, jernbaner, boliger, markeder
og endnu mere og skabe 20.000 jobs frem til årets afslutning.
Hvor ynkeligt gør det ikke Obamas udtryk for sympati for
ofrene for jordskælvet, der ødelagde denne nation i 2010, alt
imens han dårligt nok løftede en finger for at genopbygge
noget som helst, for slet ikke at tale om at transformere
landet til en moderne nation!
De ti sydøstasiatiske nationer og Kina indgik i dag aftale om
en ramme for en Adfærdskodeks i det Sydkinesiske Hav og
markerede således endnu et skridt hen imod fred og samarbejde
i dette område af verden, nu, hvor Obamas indblanding i
Filippinerne er blevet afsluttet med valget af Rodrigo
Duterte, der er vært for ASEAN-møderne i Manila. Den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi roste fremskridtet i området, som
fortsat vil gå fremad, sagde han, hen imod et »omfattende
strategisk partnerskab«, så længe »der ikke finder nogen
alvorlig forstyrrelse sted fra udenforstående parters side«,
og således åbenlyst refererede til Obama-årene.
Alt imens faren for krig har nået et kritisk punkt, så har en
sådan fare også et enormt potentiale for, at det »nye
paradigme« kan feje hen over Europa og USA. Europæerne er
rasende over de sekundære sanktioner imod deres økonomier
under loven om sanktioner mod Rusland, og mange ledende
personer kræver nu en genoprettelse af relationer med Rusland
og en afvisning af diktaterne, udstedt af USA’s Kongres. Mens

Trump og Tillerson er fortalere for fornuft mht. Rusland og
Kina, så er delegationer fra industri og landbrug på besøg i
Kina
og
ser
hen
til
kinesiske
handelsog
infrastrukturinvesteringer til at være med til løfte landet ud
af sine vanskeligheder.
Som LaRouche har fremført, så må Amerika tilslutte sig den Nye
Silkevej. Tiden er inde.

