Årsagen til Muellers kup er
uforandret;
Trump kunne gå sammen med
Kina og
Rusland i den Nye Silkevej
Leder fra LaRouche PAC, USA, 10. okt., 2017 – Med præsident
Trumps planlagte, lange række af topmøder i Asien om kun tre
uger, er det ikke et spørgsmål om gradvis modstand for at
besejre forsøget på at tvinge ham ud af embedet: Det er en
yderst presserende kamp. Hvis heksejagten, der ledes af
»særlige anklager« Robert Mueller, stoppes, kan præsidenten
bruge denne rejse til at fremme den dagsorden, der bragte ham
til magten, og som er spørgsmålet om afgørende samarbejde for
fred med stormagterne Kina og Rusland, og om det
transformerende byggeri af infrastruktur, der kan »gøre
Amerika stort igen«. Disse to spørgsmål er forbundet i form
af, at USA tilslutter sig Bælte & Vej Initiativet eller den
»Nye Silkevej« med store, globale projekter.
Potentialet for en sådan Trump-dagsorden har, fra begyndelsen
i 2016, været motiveringen for britisk efterretning og deres
medskyldige,
europæiske
eliter
og
amerikanske
efterretningstjenester og medier, til at konspirere om at
holde Trump ude, eller tvinge ham ud.
Præsidenten er under konstant angreb fra alle disse, om alle
spørgsmål. Selv den største og mest vedvarende præsidentielle
nødrespons i de seneste 80 år til tre successive, store
orkaners ødelæggelser er blevet angrebet med bitter
partiskhed, udløst af Obama-demokrater og medierne.
Men det, der står på spil for Muellers sponsorer og Trumps

fjender på højeste angloamerikanske niveau, er ikke nogen af
disse »spørgsmål«. Det er derimod muligheden for, at Trump
kunne bryde alle love i britisk geopolitik og indgå en
alliance mellem store magter for fred og gensidig økonomisk
profit, baseret på deres fælles interesse.
Det betyder, at Kinas Bælte & Vej Initiativ, og dermed den
politik for Verdenslandbroen, som Lyndon og Helga LaRouche i
40 år har forfulgt i hele verden, er det faktiske potentiale,
der står på spil.
Alternativet, hvis Trump bliver stoppet og ikke gennemfører
det, er ikke alene en forhøjet trussel om krig, men også endnu
et finanssammenbrud; selv de, der har været mest med til at
forårsage det, som Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble,
advarer nu om dette sammenbrud.
I intervallet frem til præsident Trumps afrejse til Asien
holder Helga Zepp-LaRouche tre internationale webcasts om den
fulde betydning af, at Amerika – og Europa – tilslutter sig
Bælte & Vej Initiativet. Indholdet af disse webcasts er som
følger:
Bælte & Vej Initiativet – ideen om udvikling gennem
Verdenslandbroen sådan, som LaRouche-parret har udbredt det i
årtier – involverer store, nationale kreditinstitutioner, der
på basis af fælles aftaler iværksætter storstilede projekter
for højteknologisk infrastruktur og en storstilet udvidelse af
rumforskning og samarbejde om rumforskning, sammen med
forcerede
programmer
for
udvikling
af
nukleare
fusionsplasmateknologier. Det involverer en stigende
produktivitet og produktiv beskæftigelse – præcis, hvad
præsident Trump tilsigtede. Og Wall Street og City of London
må sættes under kontrol gennem Glass/Steagall-forholdsregler.
Indholdet og resultatet af denne Asienrejse og dens potentiale
afgøres netop nu, gennem en mobilisering for at knuse Muellerkuppet. Dette er det aktuelle øjebliks virkelige spørgsmål.
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