Den økonomiske løsning kan
forene
amerikanerne: LaRouches »Fire
Love«
og Kinas Nye Silkevej
Leder fra LaRouchePAC, 21. august, 2017 – USA’s præsident, der
i går var et ’instrument for Putins Rusland’, er i dag racist
og tilhænger af neo-nazisternes ’hvide overherredømme’, for
slet ikke at tale om mentalt syg. Denne forrykte propaganda
flyder i stride strømme: fra Obama/Podesta, der styrer
»Resist«-bevægelsen, som har overtaget en stor del af det
Demokratiske Parti; fra de britiske og amerikanske
efterretningstjenester, der har samarbejdet om at fjerne
præsident Trump, lige siden han først annoncerede sit
kandidatur; og fra alle Wall Street-medieoperationerne.
Præsidenten bliver offentligt truet – af kongresmedlemmer! –
hvis han vover at tale offentligt i Phoenix tirsdag aften, og
hans tilhængere bliver truet, hvis de vover at komme for at
høre ham.
Nationen bliver manipuleret hen mod kaos og muligvis sin egen
ødelæggelse. Vildskaben i propaganda-spærreilden stammer fra
Londons og Wall Streets frygt for endnu et umiddelbart
overhængende finanskollaps. De er fortsat bange for, at
præsident Trump – som aldrig var under deres kontrol – kunne
gå imod Wall Street og samarbejde med Kinas initiativ for
global infrastruktur for en reel, »stik spaden i jorden«
økonomisk genrejsning for USA.
Ikke som Barack Obama, der indtog embedet og vred armen om på
kongresmedlemmer for at vedtage de massive bailouts til Wall
Street gennem TARP (Troubled Asset Relief Program) og Federal

Reserve, og som fulgte i hælene på London, der førte an i at
gøre G7 til en enorm maskine for bank-bailout. Hans og »W«
Bush’ krige, bailouts, massearbejdsløshed og sammenbrud i
vareproduktionen har siden ført til masseafhængighed af narko
og alkohol og øget dødsraterne i Amerika – en virkelig,
national nødsituation.
Det, som præsident Trump nu må gøre, er præcis at gå op imod
Wall Street og City of London, og han må gøre det som en
nødforholdsregel.
Han har netop taget ét skridt: »Millioner af jobs er vejen til
at forene amerikanerne«, sagde han den 18. aug. Andrew Young –
tidligere
FN-ambassadør
og
veteranleder
for
borgerretsbevægelsen – sagde det samme under et interview til
NBC i søndags. »De fleste af de problemer, vi står med nu, er
relateret til spørgsmålet om fattigdom. Men vi ønsker stadig
at sætte alt i relation til racespøgsmål … Det var vores
opgave at løfte alle op sammen, så vi kunne lære at leve
sammen som brødre og søstre snarere end at gå til grunde
sammen som tåber.«
Forholdsreglerne for at »løfte alle op« findes, i Lyndon
LaRouches »Fire Økonomiske Love til at redde nationen«.
Lyndon LaRouche er den førende økonom inden for det
»Amerikanske Økonomiske System« – som Trump har talt om, men
ikke forstået. Ved omgående at begynde med at føre en politik
for genindførelsen af Glass/Steagall-bankopdelingsloven i
Kongressen for at bryde Wall Street op og begynde at udstede
statskredit gennem en infrastrukturbank efter Hamiltons
principper, kan USA gå sammen med Kinas infrastrukturopsving
med den »Nye Silkevej« for at skabe billioninvesteringer i
fornyelsen af Amerikas økonomiske infrastruktur. Ligesom i de
kinesiske investeringer, må videnskab – rumforskning og
fusionskraft – være den økonomiske drivkraft.
I dag understregede Lyndon LaRouche, der har sagt, at den

aktuelle, falske racekrig, der nu oppiskes mod Trump, truer
med at udløse kaos og national ødelæggelse, »Den økonomiske
løsning er det, der skal fremmes«.
Den 18. aug. havde China Daily en lang profil af Helga ZeppLaRouche og Lyndon LaRouche, der beskrev, hvordan Kinas
nuværende »Bælte & Vej Initiativ« udvikledes hen over flere
årtier. Nu kører det for fuldt tryk i hele Eurasien, Afrika og
potentielt endda i det krigshærgede Mellemøsten. EIR har
udgivet USA må tilslutte sig den Nye Silkevej som brochure.
Sammen med LaRouches »Fire Love«, er dette den økonomiske
løsning.
Trump har ofte talt om »Alexander Hamiltons, Henry Clays og
Abraham Lincolns Amerikanske System«. Den første, amerikanske
organisation, der var helliget en afslutning af slaveriet og
lige muligheder uden hensyn til race eller etnicitet, blev
stiftet i 1788, og kørt frem til hans død, af Alexander
Hamilton. Hamilton lancerede ligeledes USA’s økonomiske
udvikling til at blive verdens største industrination, der
sluttelig skabte bogstavelig talt millioner af jobs, med øget
produktivitet, ved at opfinde statslig bankkredit til
infrastruktur og fremme af varefremstilling. Hans to mål var
reelt set forenet: Skab en forenet nation ved at udvikle alle
dens menneskelige evner og kreativitet, og ved produktiv
beskæftigelse af alle, der levede i denne nation, eller kom
til den.
Dette må nu genoplives gennem en nødintervention i denne
politiske krise med LaRouches forslag til økonomiske love, og
gennem en opkobling til Kinas Nye Silkevej.
Hvis vi tillader, at Trump tvinges ud, vil vi stå over for en
umiddelbar krigskonfrontation med Rusland og Kina, hvor det
anti-russiske og anti-kinesiske hysteri, der har overtaget
Kongressen og det Demokratiske Parti, er det, der bærer ved
til bålet.
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