Lyndon
LaRouche:
En
Firemagtsaftale
kan skabe et nyt, globalt
kreditsystem
Leder fra LaRouchePAC, 2. maj, 2018 – Det britiske Imperium og
dets allierede kræfter har lanceret en række koordinerede
angreb på globalt plan, som er udtænkt at skulle sikre, at
ingen holdbar koalition for udvikling og fred skabes omkring
planetens fire, ledende magter – Rusland, Kina, Indien og USA.
Disse angreb inkluderer eskalerende provokationer, der har til
formål at udløse surrogatkrig i Mellemøsten (Iran og Syrien);
i Ukraine; og på Koreahalvøen – og som alle igen har til
formål sluttelig at eskalere til en global krig, med USA imod
Rusland og Kina.
Samtidig, og med en omhyggeligt koreograferet timing, har
samme britiske kræfter optrappet deres heksejagt mod præsident
Donald Trump og tyer til at fiske efter potentiel skadelig
information – en aktivitet, der er lige så ekstrem, som den er
farlig. Den seneste af disse er den lækkede trussel, at den
særlige anklager Robert Mueller måske vil indstævne præsident
Trump til at besvare Muellers ligeledes lækkede 40 spørgsmål,
ifald præsidenten nægter at besvare dem »frivilligt«.
Præsident Trump svarede selv skarpt i et tweet her til morgen:
»Der er ikke tale om nogen forhindring af rettens gang (det er
et set-up & en fælde). Det, der er tale om, er pågående
forhandlinger med Nordkorea om atomkrig …«
For nu at sætte sagen på spidsen: Det britiske fremstød for
krig, og det britiske fremstød for at afsætte USA’s præsident,
er parallelle operationer, der har et enkeltstående formål.
Der kan ikke være noget heldigt forsvar af præsidentskabet

imod Muellers beskidte operationer uden samtidig at stoppe
fremstødet for at bruge Iran, Syrien, Korea og Ukraine til at
udløse krig mod Rusland og Kina. Og modsat; det britiske
fremstød for krig og for at kuldkaste hele det westfalske
system ved at rive gyldig, international lov, folkeretten, i
stumper og stykker med militærangreb og krige, kan ikke
stoppes uden at besejre Mueller-FBI-kuppet imod præsident
Trump.
Både Demokrater, Republikanere og Uafhængige – såvel som også
folk i andre nationer – må vågne op til denne kendsgerning,
før det er for sent. I kan ikke vælge, hvilken del af denne
forenede, britiske operation, I ønsker at gå imod, og hvilken
del, I ønsker at støtte, baseret på de ideologiske fordomme, I
inderligt holder fast ved.
Tiden er inde til moral, anført af videnskab, sådan, som det
eksemplificeres
Firemagtsaftale.
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LaRouches første, betydningsfulde præsentation af denne idé
til en politik, kom på et Forum for strategiske og
sikkerhedsmæssige studier i New Delhi, Indien, 3. dec., 2008.
Dernæst udvidede LaRouche denne strategi i en tale den 10.
okt., 2009, han holdt på det Globale offentlige Forum for
Dialog mellem Civilisationers syvende årlige forsamling.
LaRouche opsummerede denne tale fra Rhodos under et privat
frokostmøde for diplomater i Washington, 4. nov., 2009.
Bemærkningerne ved dette frokostmøde, som vi her bringer
uddrag af, blev fremsat næsten fire år før den kinesiske
præsident annoncerede sin Nye Silkevejspolitik, som i dag
kendes som Bælte & Vej Initiativet.
»Det var min opgave [på Rhodos] klart at præsentere, hvad en
Firemagtsaftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien, samt
andre lande, der bringes ind i samme aftale, ville betyde for
planeten. Det ville betyde, at vi kunne få en konvention, en

aftale, om skabelse af et nyt system, der skrotter det
nuværende, monetære system, som kan skrottes, fordi det
allerede er bankerot …
»Rusland og Kina stod på randen af en aftale, i denne periode,
i hvilken Kina har for en billion dollar i amerikanske
statsobligationer, som USA skylder Kina … Det, der
grundlæggende set skete i forhandlingerne mellem Rusland og
Kina, var et arrangement om at anvende den legitime gæld, som
skyldes til Kina mod en forpligtelse fra USA’s side, og til at
bruge dette; monetisere det, ved at investere det i noget, der
er produktivt, som ville være gavnligt for Asien. Og Rusland
og Kina aftalte et storskala-projekt for transport og
relaterede systemer.
Planen var, ikke at stoppe dér: Planen er at udvide denne form
for aftale til Sydøstasien generelt, og til at inkludere
Indien. Nogle af os har en plan for at bringe USA ind i samme
arrangement. For, den kombinerede magt af USA, Rusland, Kina,
Indien og nationer, som ønsker at være tilknyttet dem i denne
form for venture, er den største, økonomiske magt på planeten.
Hvis denne planetære magt beslutter at gøre det, der må gøres,
kan vi reorganisere og genopbygge verden og hurtigt skifte
over fra en nedadgående udvikling og til en opadgående
udvikling. Det er den valgmulighed, vi har.
Omdrejningspunktet er: USA, Rusland, Kina og Indien. Uden en
aftale mellem disse fire nationer vil en sådan økonomisk
genrejsning af verden ikke være mulig. Med disse fire
nationer, samt andre nationer – såsom, umiddelbart,
Sydøstasien, Korea, Japan og så fremdeles – andre nationer
kommer med ind, og nu taler vi om muligheden for et generelt
program, om skabelse af et nyt fastkurssystem, som et
kreditsystem, ikke et monetært system, men derimod et
kreditsystem baseret på fastkursaftaler, til langfristet
samarbejde om infrastrukturinvesteringer, som vil være
drivkraft for udviklingen af produktive investeringer.

Med infrastruktur mener vi først og fremmest storskalatransport: moderne jernbaner, og overlegne jernbanesystemer
[maglev], til transport over land. Formålet er at kunne rejse
over land igennem Eurasien, gennem Beringstrædet og ind i
landene på det amerikanske kontinent; og gennem Mellemøsten og
ind i hele Afrika. Vi kan således skabe forbindelser med denne
form for massetransit, som er mere effektive end transport
over vand, og som vil udgøre en drivkraft for udvikling i alle
de områder, igennem hvilke et sådant jernbanesystem og
relaterede systemer rejser.«

