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Den 9. april (EIRNS) – Virkeligheden er, at ånden fra JFK’s
Apollo-projekt endnu en gang betager landet med Trumpadministrationens annoncering i sidste uge af nationens
fremskyndede indsats for en tilbagevenden til Månen som et
skridt på vejen til Mars. NASA’s chef, Jim Bridenstine, holdt
en entusiastisk hovedtale til ‘Colorado Springs Space
Symposium’ den 9. april, hvor han udtalte: “Denne gang vil vi
tage til Månen for at blive. Og en anden enestående ting er,
at når vi tager til Månen, vil vi rejse med en koalition af
internationale partnere.”
Virkeligheden er også, at det ‘Andet Bælte- og Vejforum for
Internationalt Samarbejde’, der skal afholdes i slutningen af
april i Beijing, tager form som et vigtigt vendepunkt i kampen
om økonomisk udvikling. Der er nu 124 lande og 29
internationale organisationer, som har underskrevet
samarbejdsaftaler med Kina omkring Bælte og Vejinitiativet,
meddelte medlem af Kinas politburo Yang Jiechi for nogle dage
siden. “Opbakning til BVI er det fremherskende synspunkt
indenfor det internationale samfund”, bemærkede han.
Og virkeligheden er så meget desto mere, at begge disse
revolutionerende strategiske initiativer er blandt de
vigtigste politikker, som Lyndon LaRouche har forfægtet i
årtier, og som nu tager form på verdensplan.
Denne pointe er heller ikke gået ubemærket hen i det Britiske
Imperium, som altid har forsøgt at overbevise verden om, at
når en mand dør, forsvinder hans magt til at skabe

forandring i universet, filosofisk og politisk, med hans
fysiske væsen. De er ikke fornøjede – faktisk er de
skrækslagne – for at LaRouches ideer, som de med rette anser
for en eksistentiel trussel mod deres system, skal vokse i
udbredelse.
Hvad kan det Britiske Imperium tilbyde i stedet for? Vanvid.
Et desintegrerende globalt finanssystem. Et fuldstændig
dysfunktionelt EU (hvis Brexit-krisen fortsætter meget
længere, vil selve EU forsvinde, og der vil ikke være noget
for Storbritannien at forlade). Regimeskift, destabiliseringer
og krige, fra Venezuela til Iran til Libyen. Den fortsatte
løgn om at Rusland blandede sig i valget i USA, en løgn som
har til hensigt at optrappe situationen til en direkte
konfrontation med den atombevæbnede supermagt. De uendelige
bestræbelser på at ødelægge Trumps præsidentskab, uanfægtet af
fakta eller sandhed. Og selvfølgelig den kulturelle
fordærvelse med en ny opiumskrig rettet imod den amerikanske
befolkning, i kombination med pornografi og anden modkultur,
der følger med.
Helga Zepp-LaRouche opsummerede tidligere
strategiske situation på følgende måde:
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“Vi har det mest utrolige potentiale for, at verden kan bevæge
sig meget hurtigt i retning af Lyndon LaRouche livsdrøm –
nemlig at skabe en helt anden verdensorden, et nyt paradigme,
et nyt sæt internationale relationer baseret på videnskab og
en vision for menneskehedens fremtid. Dette er klart den
dominerende, underliggende dynamik på planeten.”
Hun fortsatte: “Men det er også klart, at vi står midt i den
mest heftige kamp, fordi det Britiske Imperium indser klart,
at hvis de ikke gør brug af deres sædvanlige tricks som krig
og undergravning og kup, og hvad der ellers er, vil de snart
være historisk helt irrelevante. Så de er lige så farlige som
et såret vilddyr.”

Zepp-LaRouche tilføjede, at det er afgørende at hjælpe med at
befri præsident Trump fra britisk pres, der kommer både fra
udlandet og fra hans egen administration, herunder
udenrigsminister
Mike
Pompeo
og
den
nationale
sikkerhedsrådgiver John Bolton, der for nylig har ført an i
offensiven mod konfrontation og endda krig med Kina, Rusland,
Venezuela, Iran og andre.
Zepp-LaRouche konkluderede: “Alt dette munder ud i det
absolutte behov for at optrappe kampagnen for at rense Lyndon
LaRouche. Den bedste, og formentlig eneste, måde at stoppe
‘krigsmaskinen’ på, er frifindelsen af LaRouche, fordi det
ville ramme og blotlægge forbrydelserne begået af det samme
apparat, der retsforfulgte LaRouche, dækkede over 11.
september, og nu kører ‘Russiagate’-operationen for at vælte
Trump. ‘Russiagate’ er blevet fuldstændig miskrediteret, og
det må frem i lyset og anerkendes.
“Dette vil blive en periode med helt utrolige forandringer.
Der vil komme ‘jordskælv’ i Europa, som helt kan ændre
landskabet med det kommende europæiske valg. Man har de
overhængende skyer af, hvad der vil ske med Brexit. Man har en
helt forandret dynamik i mange områder af verden.”

