En
fælles
fremtid
for
menneskeheden –
fri for Det britiske Imperium
Leder fra LaRouchePAC den 9. august 2018 — Det britiske
Imperium ville have dig til at tro, at de har helt kontrol med
den nuværende strategiske situation og fuldt ud overbevist om,
at deres imperium vil vare yderligere tusind år. Er det
derfor, at de har fundet det nødvendigt at:
* Forsøge at afskære al kommunikation mellem præsidenterne
Trump og Putin?
* Forsøge at fremkalde en altomfattende handels- og finansiel
krig mod Kina og dets Bælt- og Vej-initiativ?
* Søge at sætte en fascistisk præcedens ved at lukke alle
hjemmesider og Twitter konti, som de finder anstødelige, for
derved at bringe al oppositionen til tavshed?
* Vælte regeringer og kaste præsidenter i fængsel på opfundne
‘korruptionsanklager fremmet af afpresning i stil med J. Edgar
Hoover ”studehandler” om delvis tiltalefrafald til gengæld for
tilståelser.
* Snigmyrde ingeniører og forskere som er i centrum af deres
nationers udviklingsindsats?
* Og, vigtigst af alt, opretholde deres desperate fupnummer
for at vælte Trump-regeringen med de endeløse, konstruerede
vendinger og drejninger af ’Russiagate’?
Men dette er ikke tegn på styrke. Det er tegn på overdrivelse,
og blottelse for offentlighedens granskning. Det britiske
Imperium er sårbart.
De er særligt sårbare over for udbredelsen over hele verden af
ånden fra Den Nye Silkevej, og den optimistiske klarhed i
tanke og formål, som den er tilbøjelig til at anspore. Til
dette skal lægges LaRouches videnskab om fysisk økonomi, som

illustreret af hans fire-lovs politik fra 2014. Hver kultur
skal vende tilbage til sine egne bedste traditioner; hver
nations befolkning må hæve deres tanker op på dette niveau.
Både Rusland og Kina reagerer på udfordringerne og kriserne,
som de står over for, med en dybere strategisk planlægning af
alternativer til det nuværende, døende imperialistiske system;
planer der klart tager deres differentierede læsning af den
politiske situation i USA med i betragtning, herunder – i
særdeleshed – den kamp, som Trump fører for at etablere
gensidigt fordelagtige forbindelser med deres lande. Således
forbliver
Putin
og
Trump
med
breve
og
andre
kommunikationskanaler i dialog om konkrete samarbejdsområder.
Og Kina fortsætter med at gøre det klart, at politikken for
handel- og finanskrigsførelse mod Kina ikke kun vil fejle, men
faktisk vil give bagslag og også være skadelig for amerikanske
nationale interesser.
Princippet der er i spil her om ‘en fælles fremtid for
menneskeheden’, er, hvad Lyndon LaRouche har præsenteret i
form af hans fire-magts forslag, en alliance mellem USA, Kina,
Rusland og Indien, såvel som andre nationer, til at besejre
det bankerotte Britiske Imperium og dets pessimistiske (og
uvidenskabelige) opfattelse af mennesket, universet og Gud.

