Britiske aktiver kræver krig
for at stoppe
Trump-samarbejde med Rusland
og Kina
Leder fra LaRouche PAC, USA, 20. dec., 2017 – Forsiden af
Newsweeks julenummer er en gjaldrende overskrift, over et
billede af Vladimir Putin, og som proklamerer: »Putin
forbereder sig til Tredje Verdenskrig«, efterfulgt af »Ja, det
varsler ballade«. Tysklands Bildzeitung har i dag en lignende
fantasi og rapporterer om to unavngivne NATO-folks vurdering
af den nyligt afsluttede Zapad 2017-militærøvelse, som Rusland
og Belarus har gennemført, som en øvelse af et totalt
mobiliseret, russisk angreb på Europa, med 100.000 tropper
(der var faktisk tale om en størrelsesorden på 10-20.000), der
først skulle besætte de tre baltiske lande og fra luften
angribe nøgleinfrastruktur i Tyskland, Sverige og Finland og
affyre Iskander-missiler ind i Polen fra Kaliningrad. National
Public Radio, finansieret af den amerikanske regering, lavede
i dag et interview med den russiske dissident Garry Kasparov,
der himlede op om Putin som en diktator uden opbakning fra sin
befolkning, og som roste Obamas chef for National
Intelligence, James Clapper, for i denne uge at sige, at Putin
»ved, hvordan man manøvrerer et aktiv, og det er, hvad han gør
med præsidenten«. (Var der nogen, der sagde indblanding i et
udenlandsk valg?)
Psykotisk? Paranoidt? Det, der står klart, er, at briterne og
deres aktiver i USA og Europa er hysteriske over præsident
Trumps fortsatte bestræbelse på at etablere venskaber med
Rusland og Kina. For at stoppe ham, træffer de nu
forholdsregler for at forberede befolkningerne i Amerika og
Europa til krig med Rusland, en krig, der meget vel kunne
betyde afslutningen af civilisation, som vi kender den. Det er

hele formålet med det igangværende kupforsøg imod præsident
Trump fra forrædere, der arbejder på vegne af britisk
efterretning gennem Muellers »Russiagate«-heksejagt.
Både russiske og kinesiske regeringsfolk reagerede meget
skarpt på den Nationale Sikkerhedsstrategi, som blev
offentliggjort af Det Hvide Hus i mandags, og som var
udarbejdet af nationale sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster og
hans team. Talsmand for den russiske præsident, Dmitry Peskov,
kaldte det et »imperiedokument«, der hævder, at enhver
økonomisk eller militær styrke, som Rusland og/eller Kina
viser, er en direkte trussel mod USA. Dokumentets påstand om,
at Ruslands eller Kinas fremgang »krænker verdensordenen«,
sagde Peskov, »fortolkes selvsagt som en unipolær verden, der
er reduceret til udelukkende at være i Amerikas interesse og
tjene Amerikas behov«. Talsmand for Kinas Udenrigsministerium,
Hua Chunying, sagde, med reference til sikkerhedsdokumentet,
at »de udviklingsmæssige præstationer, som Kina har opnået,
anerkendes universelt, og det er nytteløst at forsøge at
forvrænge kendsgerningerne på vegne af nogen eller af noget
land.«
Det var Trump selv, der talte om udgivelsen af den årlige
Nationale Sikkerhedsstrategi, snarere end den sædvanlige
praksis, hvor det er den nationale sikkerhedsrådgiver, der
leder udarbejdelsen af strategien, som introducerer den til
pressen. I sin tale afviste Trump at beskrive hverken Kina
eller Rusland som fjender eller modstandere (som selve
rapporten gør), men blot som konkurrerende »rivaler«, og at
han i stedet ville »forsøge at opbygge et godt partnerskab med
dem, og andre lande, men på en måde, der altid beskytter vores
nationale interesse«. Blot i løbet af den seneste uge har
Trump ført to, betydelige telefonsamtaler med Putin, og, som
EIR (stort set alene) har rapporteret, så foretog Trump i
sidste måned et besøg til Kina, der dannede et nært venskab
med Xi Jinping og en voksende, økonomisk forbindelse med Kina
og dets Bælte & Vej Initiativ.

Men, som Helga Zepp-LaRouche i dag insisterede, så må Trump
gives tilstrækkelig styrke til at gå videre end til
»konkurrence«, hinsides det geopolitiske standpunkt, som
holder vestlige ledere fanget i nulsums- og vinder-kontrataber-mentaliteten. Han må gives midlerne til at forstå det
Nye Paradigme, der nu spreder sig i hele verden, og som drives
frem af Kinas Nye Silkevej, baseret på et win-win syn på
internationale relationer og et koncept for menneskehedens
fælles mål. Dette er konceptet, som Lyndon og Helga LaRouche
skabte efter Sovjetunionens fald, for, én gang for alle, at
gøre en ende på imperieopdelingen af verden i krigsførende
fraktioner. Lyndon LaRouches igennem halvtreds år kreative
forslag om en ny, økonomisk verdensorden, der berører alle
hjørner af planeten, er nu ved at blive til virkelighed gennem
Bælte & Vej. USA og Europa klamrer sig stædigt til den
bankerotte, gamle orden, til myten om det »frie marked«, som
Det britiske Imperium nu igennem snart 300 år har faldbudt til
verden – på
Amerikanske

trods af den kendsgerning, at selve den
Revolution
grundigt
besejrede
denne

imperieorganisation og etablerede et nyt system, baseret på
kredit til skabelse af en produktiv fremtid, snarere end på et
penge- og gældsdiktatur.
Der er ingen tid at spilde med at omvende Vesten tilbage til
dette Amerikanske System, som blev udtænkt af Alexander
Hamilton og promoveret af Lyndon LaRouche. Forslaget til en
skattelovgivning, der i dag blev vedtaget af Kongressen,
skaber ny gæld til halvanden billion dollar, men pumper ganske
enkelt disse penge ind i økonomien uden nogen direktiver, og
hvor de vil fortsætte med at nære spekulation snarere end at
udvide realøkonomien, på samme måde, som den Kvantitative
Lempelses pengetrykning har gjort i løbet af de forgangne ti
år. Hvis denne samme kredit blev udstedt under et Amerikansk
System for dirigeret kreditudvidelse, kunne USA’s økonomi på
relativt kort tid blive transformeret. Dette er essensen af
LaRouches Fire Love, som det forklares i den nye pamflet, som
LaRouche PAC har udgivet i denne uge: »LaRouches Fire Love &

Amerikas fremtid på den Nye Silkevej« (udlagt på LaRouche
PAC’s webside).[1] Befolkningen er vred og søger direktion.
Denne pamflet, sammen med LaRouche PAC’s dossier, der afslører
Muellers kupforsøg, udgør midlerne til at give denne direktion
og give præsident Trump de midler, han behøver, for at lykkes
med sit erklærede mål – at gøre Amerika stort igen.
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[1] Se Brochuren med dansk introduktion

og video, ’En Ny Æra for USA: LaRouches Fire Love’;
fuldt dansk udskrift.

