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Leder fra LaRouche PAC, 14. august, 2017 – Verdenssituationen
er meget alvorlig. Man kan sige, er der i øjeblikket kører tre
scenarier, der hver har det samme formål: at afsætte USA’s
valgte præsident. I den rækkefølge, de er kommet frem, hævder
de, at Donald Trump bør forlade embedet: 1) fordi han indgik
et ’aftalt spil’ med Rusland for at underminere de amerikanske
valg; 2) fordi han er sindsforvirret og vil anstifte atomkrig
over Nordkorea; eller 3) fordi han er racist. Eller sagt med
andre ord: »Russia-gate«, »fingeren på atomknappen« og nu,
»Charlottesville«.
Den af LaRouchePAC initierede mobilisering for at udbrede
kendskabet til juli-rapporten, »Var det ’russiske hack’ et
inside-job?«, udarbejdet af Veteran Intelligence Professionals
for Sanity (VIPS), er slet ikke blot et træk for at »sætte
tingene på plads« omkring en beskidt operation, men er derimod
et fremstød, der har til formål at knuse hele den forræderiske
kupoperation imod USA og besejre det britiske neoimperialistiske slæng, der står bag.
Hvorfor gør de disse ting? Fordi der er så stort et potentiale
for det stadig stærkere fremstød for, at USA – og sammen med
det, de amerikanske lande – bliver involveret i den Nye
Silkevej, og omsider, og endegyldigt, fordriver det rådne,
monetaristiske system. Trump har givet udtryk for glæde ved at
arbejde sammen med lederne af dette nye paradigme –
præsidenterne Xi Jinping og Vladimir Putin. Trump har
offentligt udtalt sig til fordel for de involverede økonomiske
hovedforholdsregler, nemlig Glass-Steagall og infrastruktur.

Lyndon LaRouches »Fire Love« er udgivet for at levere
anvisningen.
Men det er et farligt øjeblik. I anti-Trump scenarierne finder
der nu åbenlys tale sted om mord som en plausibel
eventualitet. Den seneste begivenhed i denne henseende kommer
direkte fra London.
Den 9. og 11. august havde Londonavisen The Guardian indlæg af
sin korrespondent Jonathan Freedland, hvor det første indlæg
havde overskriften, »Trump har bragt os til randen af
atomkrig. Kan han stoppes?« Forfatteren fremfører, at man ikke
skal gøre sig håb om, at »Deep State vil afsætte en
sindsforvirret amerikansk præsident, før der udbryder generel
krig med Nordkorea«, og man bør heller ikke forlade sig på, at
Trumps »tre generaler – Mattis, Kelly og McMaster«, vil være i
stand til at »inddæmme« Trump. Freedland antyder, at man må
håbe på, Bob Mueller (den særlige anklager) kan få ram på
Trump. Hvis ikke, så …
Den mulighed, artiklen ikke nævner ved navn, er »mord«, men
dette bliver derimod tydeligt forklaret i Freedlands nye bog,
To Kill the President (At myrde præsidenten), der blev udgivet
for blot en måned siden (under pseudonymet Sam Bourne). I
bogens story-line udklækkes et mordkomplot mod en
sindsforvirret præsident – for at forhindre ham i at starte en
atomkrig mod Nordkorea – af hans forsvarsminister og
stabschef, efter at de to har konkluderet, at det ikke vil gå
hurtigt nok at bruge det 25. forfatningstillæg, eller afsætte
præsidenten ved en rigsret – impeachment.
Dette er et opkog, som en »politisk thriller-fiktion«, af
Londonavisen Spectators erklæring om mord, blot én dag efter
Trumps indsættelse, i avisens artikel af 21. januar med
overskriften, »Vil Donald Trump blive myrdet, afsat ved et kup
eller blot ’impeached’?«
Dette må stoppes. Der er ingen tid til pauser, i betragtning

af den hastighed, hvormed opløsningen af hele det
transatlantisk-centrerede finanssystem nu finder sted,
hvilket, uden de rette nødforholdsregler, betyder kaos. Der
blev den 13. aug. atter slået alarm om finansboblen, der nu er
på bristepunktet, af Giulio Tremonti, tidligere italiensk
økonomiminister, i et interview til Corriere della Sera.
Tremonti sagde: »Efter 2007 er årsagerne til krisen her
stadig. Overfloden af likviditet, der forårsagede krisen for
10 år siden, er i dag eksponentielt større. Finanssektoren
gennemgår for tiden en frygtindgydende genetisk mutation. Alle
elementerne, der frembringer de famøse bobler, er alle til
stede.« Folk ser ikke virkeligheden i øjnene. Han nævnte
Tulipan-boblen, Louisiana-boblen og den Franske Revolution –
hvor folk mistede hovedet, fordi de ikke så virkeligheden i
øjnene.

