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Hvad kræver det at besejre
’Russiagate’-kuppet og bringe
USA og Europa ind i det nye
paradigme
I en diskussion den 1. oktober identificerede Helga ZeppLaRouche den nuværende krise som en, hvor to modsatrettede
dynamikker er sluppet løs, og er i direkte konflikt. Den ene
er defineret af det kollapsende finansielle/geopolitiske
system i den transatlantiske region, hvor accelerationen af
den nedadgående spiral er den faktor, der driver desperate
ledere af det forfejlede paradigme til at slippe flere
konflikter løs, og derved øge faren for global krigsførelse,
herunder atomkrig. Samtidig tager det nye paradigme til i
styrke, der er forbundet med de globale økonomiske og
diplomatiske initiativer fra Bælte og Vej-Initiativet, og
BRICS, et paradigme for fred og udvikling, idet et stigende
antal nationer vælger den nye Silkevejs-ånd over det
dødbringende forløb af den imperialistiske geopolitik.
Det spørgsmål som alle borgere i vesten stilles overfor er, om
USA og Europas nationer vil handle for at bryde med fortiden
og dermed sikre succesen med det nye paradigme. Præsident
Trumps tale til De Forenede Nationer i sidste uge havde mange
af de samme temaer, som han gav udtryk for at vinde valget i
2016, herunder afvisning af krige i Mellemøsten og

regimeskifte-politik, nationernes ret til suverænitet og
afslutning af den koloniale praksis, der er blevet påtvunget
under dække af betegnelsen “frihandel”. Men på trods af disse
positive temaer, og det mod han har vist i hans igangværende
kamp mod de britisk-styrede korrupte embedsmænd fra BushObama-Clinton-netværket af efterretningsfolk, der kører
Russiagate mod ham, er de neo-konservative og neo-liberale
endnu ikke blevet besejret, og de kan fortsætte med at udøve
en betydningsfuld negativ indflydelse på USA’s og NATO’s
politik.
Det er derfor nødvendigt at optrappe kampen for at få
ophavsmændene til regimeskifte-kupforsøget imod Trump stillet
for retten. Trumps ordre om at frigive hemmeligt stemplede
dokumenter relateret til de systematisk ulovlige handlinger af
højtstående embedsmænd i justitsministeriet/FBI, i kombination
med Kongressens høringer vedrørende mødet (eller møderne) i
maj 2017, hvorunder stedfortrædende statsadvokat Rosenstein –
ifølge tidligere fungerende direktør for FBI Andrew McCabe
– drøftede en plan om at fjerne Trump ved hjælp af “den 25.
forfatningsændring”, vil give flere beviser, der kan bruges
til at lukke ned for kuppet. Det kommende midtvejsvalg skal
tages som et udgangspunkt for mobilisering mod kuppet, og for
at vise at amerikanerne er klar til at deltage i det nye
paradigme.
Hjælp os med at opbygge et publikum til denne torsdags
webcast. Hver uge tilbyder Helga et overbevisende billede af
de seneste udviklinger, og giver klare marchordrer om, hvordan
borgerne kan gribe ind for at knuse kuppet og bringe USA og
Europa ind i det nye paradigme. Vi må ikke gå glip af denne
mulighed. (HCS)
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