Situationen
i
USA
er
alvorlig:
Den Nye Silkevej er vejen op
og ud!
Leder fra LaRouche PAC, 23. august, 2017 – Situationen i USA
er særdeles alvorlig og farlig. Kupoperationen er i højeste
gear for at tvinge præsident Trump til at gøre præcis det
modsatte at det, han har lovet, og af hvilken grund han vandt
valget: at genrejse økonomien (og helt specifikt begynde med
Glass-Steagall) og standse en udenrigspolitik for krige – Det
britiske Imperiums politik.
Trumps stævne i går aftes i Phoenix blev heldigvis ikke den
blodige slagmark, som de ’farvede revolutionister’ søgte at
opnå. Da folkemængden skulle til at gå hjem, blev et skænderi
i gaderne, der blev igangsat af et angreb på politiet af et
par demonstranter (sandsynligvis antifa’er), holdt på et
minimum. Kup-flokken brugte ufortrødent hændelsen som en
anledning til at komme med hysteriske anklager om, at Trump
var uegnet, afsindig, sindsforvirret og måtte sættes fra
bestillingen, hvis ikke via en rigsretssag, så via det 25.
forfatningstillæg.
I spidsen for disse anklager så vi James Clapper, tidligere
direktør for den Nationale Efterretningstjeneste (2010-2017)
under Obama. Clapper, der ihærdigt mørklagde de saudiske
netværk, der stod bag 11. september, optrådte på CNN ud på de
små timer den 23. aug., for at kommentere stævnet i Arizona og
tale imod, at Trump fortsætter som præsident! »Jeg sætter
virkelig spørgsmålstegn ved hans evne til at være – hans
egnethed til at være – i dette embede … Hvor længe må landet –
for nu at bruge en frase – endnu udholde dette mareridt?«
CNN’s vært, Don Lemon, kom med lange fordømmelser af Trump som

værende »sindsforvirret«. CNN’s kommentator Ana Navarro
tweetede, at Trump »muligvis« udviser »tidlige tegn [sic] på
demens«.
Faren i alt dette ligger selvfølgelig ikke ud i fremtiden;
dvs., ikke »hvis og når« de fjendtlige operationer vil lykkes
med at afsætte Trump og trække USA’s nationale institutioner
med i faldet. Faren er her og nu.
Se engang på den amerikanske økonomi. Millioner lider under
sammenbruddet. Men Trump er under pres for at blive i Wall
Streets klør; i særdeleshed mht., at der ikke kommer nogen
Glass-Steagall. I Arizona i går aftes gentog Trump korrekt sit
mål med at skabe jobs; han gentog, at dette ville have en
»enormt stor virkning på racerelationerne«. Men, bortset fra
et par jobs her og der, såsom i kulstaterne West Virginia og
Pennsylvania, der blev reddet gennem eksport af kul til
Europa, er situationen fortsat dyster. En dramatisk refleksion
af kollapset ses i hele godstogssystemets forværrede
præstation øst for Mississippi-floden. På CSX (en af de to
hovedoperatører) tog en togtur, der normalt tager et par dage
fra Chicago til det vestlige Tennessee, hvilket i forvejen er
ret længe, for nylig 18 dage! Forsinkelserne og trafikkøerne
spreder sig i hele CSX-nettets 21.000 miles.
Se på de internationale konfliktzoner. I Afghanistan kræver
den eneste fremgangsmåde, der kan opbygge nationen og skabe
fred, samarbejde mellem alle i regionen: Iran, Pakistan,
Indien, de centralasiatiske nationer, Rusland og Kina. Men
Trump er under pres for at forfølge ensidig handling, og endda
at give efter for kneb for at prøve at få Indien i et
modsætningsforhold til BRIKS.
Midlerne til at løfte os op og ud af dette sammenbrud og denne
geopolitik, er at vedtage det Nye Silkevejsperspektiv, og i
særdeleshed i USA at haste-iværksætte Lyndon LaRouches »Fire
Love«. Sats på masse-jobskabelse. Som Helga Zepp-LaRouche
sagde i dag, så er det afgørende spørgsmål fortsat at erstatte

det gamle paradigme med det nye paradigme for udvikling og
fred. Husk, som Lyndon LaRouche understregede på det
tidspunkt, at Donald Trumps valgsejr den 7. nov., 2016, var
ikke et »nationalt« spørgsmål, men var en international
begivenhed af stor og historisk betydning.
Se engang på nutidens spørgsmål i lyset af historiens lange
bue. Faren for et Maidan II i USA er i slægt med den fare, der
var til stede i USA og Europa på tidspunktet for Weimarrepublikken. Præsident Franklin D. Roosevelt fik USA ud af
depressionen med sin New Deal. Men Europa sank ned og oplevede
fascismens fremkomst. Folk må lære af historien.
Under en diskussion af dette i dag udstedte Lyndon LaRouche en
opfordring til handling: »Jeg er dybt bekymret over den
situation, vi her diskuterer … Men pointen er, at vi må påtage
os ansvaret for at bakke det op, jeg har talt om, og som mine
kolleger gør … Vi må vinde dette her … USA’s eksistens
afhænger af, at vi gør jobbet. Det handler ikke om at komme
med forslag, men om at sejre over de ting, der er i færd med
at ødelægge USA og afholde det fra at gennemføre sin mission.
«Og held og lykke til os alle!«
Foto: Præsident Donald J. Trump holder en tale til nationen,
21. august, 2017. (Whitehouse Photo)

