Kinas Bælte & Vej fører ud af
krisen;
For at række ud efter det,
luk Robert Muellers heksejagt
ned
Leder fra LaRouche PAC, USA, 3. okt., 2017 – Det kan ikke
blive mere indlysende, at en forbindelse må skabes mellem
USA’s aktuelle, presserende behov for at bygge og genopbygge
katastroferamt infrastruktur med billioner af dollars i
investeringer, og så Kinas Bælte & Vej Initiativ, der bygger
sådan infrastruktur i hele verden.
Blot i løbet af de seneste par dage har Kinas
infrastrukturbanker meddelt deres involvering i Indiens løfte
om, at alle husstande skal have elektricitet inden udgangen af
næste år; i en udstrakt moderne genopbygning af Filippinernes
økonomiske infrastruktur; i et løfte om at være med til at
industrialisere Bolivia og gøre det til et stålproducerende
centrum; i et genopbygningsprojekt, der skal gøre Port-auPrince og Haiti jordskælvssikkert og beskyttet mod
oversvømmelse. Finansfirmaer siger, dette vil frembringe et
voksende behov for stål frem til midten af 2020’erne, med
hundredevis af infrastrukturprojekter med ny teknologi under
Bælte & Vej Initiativet. Heri er også inkluderet byggeri af
havne og højhastighedsjernbaner i Europa, hvor den »Maritime
Silkevej« kommer ind i Europa gennem Balkan.
Både Kina og Japan, der nu oplever voksende forsoning efter
årtiers fjendtlige relationer, er rede og villige til at
investere i sådan ny infrastruktur i Amerika. USA mangler en
national
kreditbank,
gennem
hvilken
sådanne
investeringspartnerskaber kan oprettes.

Frem til det tidspunkt, hvor præsident Trump tager af sted på
sin diplomatiske Asien-rundrejse (3.-14. nov.), og som
omfatter topmøder i Kina og Japan, er to udviklinger
afgørende:
Præsidenten må befries for den heksejagt, der anføres af
»særlige anklager« Robert Mueller på vegne af britiske og
amerikanske efterretningstjenester, der har forsøgt at
eliminere Trump, først som kandidat, og nu, som præsident.
Intet vil standse denne heksejagt, med undtagelse af den mest
gennemgribende afsløring af Muellers historie for forbrydelser
mod USA, ved hjælp af EIR’s 35-sider lange »dossier«, der
netop er udgivet, om disse forbrydelser. Dette er en nutidig
afpresser i J. Edgar Hoovers tradition, der kører i højeste
gear efter NSA-overvågningsmetoder; præsident Trump kan ikke
helt alene bekæmpe den kampagne for afsættelse af ham, som
Mueller leder. EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche, der
blev forfulgt af en »Få ram på LaRouche-task force«, under
Muellers ledelse, for 30 år siden, opfordrer til en global
cirkulering af EIR’s dossier for at stoppe det.
For det andet, må de af Larouche foreslåede økonomiske love,
inklusive en genindførelse af Glass/Steagall-loven og
skabelsen af en nationalbank i Hamiltons tradition til
infrastruktur og varefremstilling, ligge på Kongressens og
præsidentens bord på det tidspunkt, hvor han tager til Asien.
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