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Leder fra LaRouchePAC den 17. oktober (EIRNS) – “Krigen for at
besejre det Britiske Imperium og skabe et klassisk nyt
paradigme er tydeligvis overkommelig, så længe vi holder
mobiliseringen i højt gear i den nærmeste periode”,
understregede Helga Zepp-LaRouche i dag i en diskussion med
medlemmer. Hun betonede to nylige udviklinger, der
understreger dette potentiale.
For det første leverede den tidligere amerikanske statsadvokat
for D.C. Joe diGenova en ødelæggende bredside mod briterne for
at sammensværge sig med ex-CIA-direktøren John Brennan og FBI
i et kriminelt kupforsøg mod Trumps præsidentskab. “Britisk
MI6 gennemførte ulovlig elektronisk overvågning af amerikanske
statsborgere efter anmodning fra FBI og Brennan …. Derfor er
briterne ved at blive vanvittige …. Det puster virkelig til
ilden. Det åbner op for et enormt strafansvar for amerikanske
efterretningstjenestefolk.”DiGenova understregede også, at
Trump nu er “en anden præsident. Han har nu fuld kontrol over
præsidentskabet”, men at det fortsat er afgørende at sikre det
den 6. november.
For det andet skrider Bælte og Vej-Initiativet hastigt frem i
de fleste områder på planeten. I dag blev et aftalemorandum
om Transaqua-projektet underskrevet i Rom af den italienske
regering og Lake Chad Basin Commission, et epokegørende stort
infrastrukturprojekt, der vil ændre hele det afrikanske
kontinent, og som LaRouche-bevægelsen har støttet i årtier.
“Tag det som et eksempel på hvordan vores ideer, som vi har

presset på for i 40-50 år, og som var i vores rapporter om
Verdenslandbroen, der går tilbage til 1991, kan ændre verden
og gøre den til et bedre sted”, understregede Helga ZeppLaRouche.
Hun fortsatte: “Det er klart, at det gamle paradigme er ude,
den gamle geopolitiske, unipolære verden fungerer ikke
længere. Vi er vidne til en planetarisk proces, præcis som
Lyndon LaRouche sagde, med Brexit-afstemningen, valget af
Trump, den nye italienske regering osv.
“Nu må vi sørge for, at Trump-administrationen tager den
næste, nært forestående, afgørende strid. “Vi må absolut
bevæge os i retning af den Fire Magts-aftale, der er
specificeret af Lyndon LaRouche, for hvis verden går i den
retning, som kræves af IPCC, ville det være folkedrab, da de
hævder, at jordens bæreevne kun er 1 milliard mennesker.
“Hvis du tænker på potentialet for Verdenslandbroen, har man
brug for 50-100 gange mere energi i næste generation, og det
kan naturligvis kun ske med den fulde udvikling af sikker
fission og et storstilet program for fusionsenergi. I
mellemtiden har vi brug for moderne kulkraftværker, som mange
lande i verden er afhængige af. Den næste økonomiske platform
vil blive defineret af nye fysiske principper, defineret af et
forceret program og samarbejdet mellem USA, Rusland, Kina,
Indien og andre lande for at udvikle disse fælles mål for
menneskeheden.”
Zepp-LaRouche konkluderede: “Det finansielle sammenbruds
Damoklessværd hænger over verden. De næste tre uger til
midtvejsvalget i USA vil være af afgørende betydning. Vi kunne
få en nedsmeltning udløst af bevidste handlinger; vi kunne
have et utilsigtet sammenbrud – der er så mange miner i det
finansielle system. Men hvis vi fokuserer på at gøre det af
med det Britiske Imperium, og på den anden side den absolutte
ånd fra den Nye Silkevej der breder sig, kan vi vinde.

“Dette er helt klart et ”punctum saliens” i historien, for
mellem nederlaget til det Britiske Imperium og det nye
paradigme er disse sjældne øjeblikke i historien, hvor man
faktisk kan se, hvordan en epoke bliver erstattet af en anden.
Vi har de objektive forhold for en verdensomspændende
revolution eller en verdensomspændende ny æra af civilisation.
Så det giver mig en meget optimistisk følelse, og jeg tror, at
ud af denne optimisme burde vi virkelig lade gigantiske
kræfter vokse.”

