Pres for Lyndon LaRouches
frifindelse er alternativet
til
krig
og
økonomisk
sammenbrud
Den 19. juni (EIRNS) – En stor del af verden frygter nu en
anden katastrofal amerikansk krig i Sydvestasien – den
amerikanske offentlighed og militæret er begge stærkt imod
enhver yderligere krig der – og den russiske præsident har
netop sagt, at de amerikansk-russiske forbindelser “forværres
time for time”. Det blev meget farligere i løbet af weekenden,
da New York Times blev brugt af en “anden magt” i Det Hvide
Hus til offentligt at give udtryk for, at USA’s cybercommand
plantede cybervåben i det russiske elnet uden præsident Donald
Trumps viden eller godkendelse. “Virtuelt forræderi”, kaldte
præsidenten det. Som prof. Stephen Cohen fra den Amerikanske
Komité for Øst-Vest Anliggender har gjort det klart i en
analyse i The Nation i dag, truer en ny cubansk missilkrise,
hvor krigsprovokationer, der implicerer Rusland, bliver ledet
af amerikansk militær eller andre embedsmænd uden præsidentens
vidende eller samtykke.
Hvorfor gøre det offentligt, som John Bolton og det nationale
sikkerhedsråd samarbejdede med New York Times om at gøre?
Præsidenten kan derved ikke imødegå disse provokationer eller
endog diskutere dem med den russiske præsident uden at blive
anklaget for at kapitulere af sine politiske fjender. Og i
præsident Donald Trumps tilfælde er disse fjenders centrale
kommando blevet afsløret i “Russiagate”, som britisk
efterretningstjeneste. De har den tydelige politik at
fabrikere anklager om “samarbejdet” med Putin, for at tvinge
Trump ud af embedet eller i krig. Hvorfor gøre det nu? For at
umuliggøre et meningsfuldt Trump-Putin-møde på G20konferencen.

Det mest afgørende forhold mellem USA og Kina, som præsident
Trump klart har ønsket skal dreje sig om strategisk samarbejde
og økonomiske fremskridt, har et drastisk behov for
forbedringer fra en handelskrigstilstand. Og Indien er blevet
ramt af amerikanske sanktioner rettet mod Iran og Huawei, og
har gjort gengæld med told. Men præsidenten roste atter på det
kraftigste præsident Xi Jinping på sit kampagnemøde tirsdag
aften, selv om han insisterende på, at Kina havde udnyttet
Amerika økonomisk.
Disse er lederne – præsidenterne Xi og Putin og den indiske
premierminister Modi – som præsident Trump skal mødes
produktivt med på G20-mødet i Japan om lidt over en uge. Dette
er chancen for fred og for amerikansk samarbejde med det nye
Asien-centrerede paradigme, repræsenteret af Bælte- og
Vejinitiativet.
Ellers står vi ikke kun over for en permanent krig, men også
et nyt økonomisk sammenbrud.
Det er klart, at der er behov for en dramatisk indgriben fra
den amerikanske befolknings side inden dette topmøde. Som vi
fortalte Trump-tilhængerne ved Orlando-mødet, skal
interventionen komme fra “Lyndon LaRouches USA”. Det var
LaRouche, der gennem hele sit liv bekæmpede det Britiske
Imperium, herunder den britiske efterretningstjeneste og
London, som ingen anden modstander. Det var fra LaRouche, at
infrastruktur-visionen om den “Eurasiske Landbro” og derefter
“Verdens-Landbroen”, kom i 1990’erne, der har taget form som
Kinas Bælte- og Vejinitiativ. Det var LaRouche, der kæmpede
for et Amerika som kunne udstede kredit og fremstille
værktøjsmaskiner til udvikling af de underudviklede lande, som
FDR ønskede at gøre. Det var LaRouche, der, da USA forlod de
bemandede missioner til Månen og Mars i 1970’erne, holdt ånden
fra den amerikanske rumkolonisering i live i 40 år, idet han
så den som en “videnskabelig drivkraft” og en
uddannelsesmæssig ansporing for fremtiden.
Han

blev

latterliggjort

af

medierne

for

det

sidste,

retsforfulgt under Robert Muellers ledelse for alle hans andre
værker. Hans frifindelse nu, der involverer præsident Trump,
er en intervention der er brug for. Kun få begivenheder ville
interessere resten af verden og på længere sigt påvirke USA.
To videoer udgives på fredag den 21. juni om LaRouches liv og
om kendsgerningerne, der afslører hans retsforfølgelse, den
første af Schiller Instituttet, den anden af LaRouche PAC.
Deres brede, brede cirkulation er afgørende. Situationen skal
ændres.

