De øvrige koalitioner falder
fra hinanden
– det er tid til at LaRouchekoalitionen overtager!
Den 19. september (EIRNS) – Efter at Federal Reserven over de
sidste tre dage – for første gang siden 2008- 09 – har
injiceret for over $200 milliarder i kontanter i Wall Streetbankerne , men alligevel er mislykkedes med at skubbe renten
ned i deres målinterval – begynder City of London og Wall
Street at gå i panik over den kortsigtede stabilitet af deres
rådne system. Som Schiller Instituttets præsident, Helga ZeppLaRouche, startede med at påpege, er deres håb om et sidste
forsvar, at bruge den svigagtige panik over såkaldte
klimaforandringer til at gennemtvinge en kanalisering af
investeringer ind i de ”grønne” ordninger, som de kontrollerer
gennem dæk-organisationer såsom Londons ”Green Finance
Initiative”, der snart vil blive udstillet i en ny rapport fra
Schiller Instituttet. Det er dette beskidte motiv, der ligger
bag de såkaldte klimainitiativer, der foregår i De Forenede
Nationer i dag, hvor organisatører fra LaRouche-bevægelsen er
til stede; og bag New York City skolesystems åbenlyse pres på
studerende og deres forældre for at støtte en ”grøn” strejke
denne fredag.
Samtidig pågår der betydelige, relevante politiske skift i
både de såkaldte republikanske og demokratiske kredse.
Washingtons daglige udgivelse Politico fremhæver – i historier
bragt den 18. og 19. september – træk ved præsident Donald
Trumps fyring af John Bolton, som kaster et klart lys over den
nuværende politiske situation i De Forenede Stater. I
modsætning til den analyse, der præsenteres i den
internationale presse, om at Donald Trump på en eller anden
måde er taget til fange af John Bolton eller Mike Pompeo, er

implikationerne her langt mere pragmatiske og optimistiske med
hensyn til dynamikken af præsidenten samt det korrupte
republikanske apparat, han brugte til at blive valgt.
Begge etablissements-høge, Bolton og udenrigsminister Mike
Pompeo, er repræsentative for betydelige politiske fraktioner
indenfor det republikanske parti, der hjalp med at føre
oprørskandidaten Trump til sejr i 2016. Fyringen af Bolton, og
Pompeos sandsynlige beslutning om at stille op til Senatet for
Kansas, peger på, at Trump endelig befrier sig fra Washington,
D.C.’s republikanske partietablisement, hvilket deres højlydte
klager til Politico tyder på. De kalder nu Trump en ‘en-mands
regering’, noget som mange Trump-vælgere, der messede “tørlæg
sumpen”, tydeligvis havde til hensigt.
Lignende sprækker forekommer i Det Demokratiske parti over
spørgsmålet om afsættelse af præsidenten ved rigsretssag. Rep.
Jerrold Nadler (D-NY) leder de retslige høringer, som i
indeværende uge omfattede Trumps kampagnechef i 2016, Corey
Lewandowski, der gentog dele af Mueller-rapporten. Nadlers
demokrater – der var frustrerede over, at Lewandowsky roligt
så dem i øjnene under aflæggelse af vidnesbyrd om Trumps
ordrer til Mueller – tyede til at kalde ham øgenavne og truede
ham med kriminelle anklager og vildt hævdende, at hans
fastholdelse af det, som han fortalte Robert Mueller,
signalerede “skyldbevidst”.
Lewandowski fortalte Mueller, at præsidenten havde bedt ham om
at give besked til den daværende statsadvokat Jeff Sessions
om, at Sessions skulle omgøre sin erklæring om inhabilitet i
forbindelse med Trump/Rusland-efterforskningen og skulle
fokusere denne undersøgelse på at beskytte fremtidige valg.
Dette skete i en sammenhæng, hvor FBIs James Comey gentagne
gange fortalte Trump, at han ikke var et mål for FBIs
modundersøgelse, og hvor efterforskningen fra præsidentens,
ikke mindre flittige, advokater ikke kunne finde noget forkert
ved hans kampagne.

‘Speaker’ i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi (D-CA),
kritiserede, ifølge Politico, åbent Nadler-cirkuset overfor en
lamslået demokratisk konference bag lukkede døre i sidste uge,
og bemærkede, at retsudvalget var ‘langt, langt foran sig
selv’, og at demokraterne i Repræsentanternes Hus ikke havde
stemmerne til støtte en afsættelse ved rigsretssag. Idet hun
stak piben ind, sagde hun angående den manglende demokratiske
støtte til rigsretssag: ”Gå videre, og lad dette faktum slippe
ud”.
På samme tid i denne uge lancerede de Jacobinske demokratiske
præsidentkandidater et nyt ukontrolleret initiativ for
afsættelse ved rigsretssag af højesteretsdommer Brett
Kavanaugh, baseret på en fuldstændig falsk historie i New York
Times, som avisen i det store og hele måtte trække tilbage,
hvilket yderligere kompromitterer deres chancer ved valget i
2020.
Disse skiftende dynamikker forekommer i en situation, hvor
både Trump-kampagnen og Demokraterne ser oprøret i den
amerikanske befolkning, der kræver industri, infrastruktur og
reelle job i takt med at Wall Street-kasinoet begynder at
kollapse. Demokraterne positionerer sig gennem den
folkemorderiske ‘Green New Deal’ – som LaRouche-organisatører
afslører – og gennem påståede reformer af Wall Street.
Trump-kampagnen er på udkig efter en faktisk økonomisk
politik, der kan opbygge den moderne infrastruktur, der kræves
til økonomisk genopretning, mens den finansierer grundlæggende
videnskabelige fremskridt, inklusive fusionskraft og rumrejse
– noget, der er let tilgængeligt i Lyndon LaRouche’s fire love
for økonomisk genopretning (‘Four Laws for Economic
Recovery’). LaRouche ‘Lovene’ er den virkelige ‘New Deal’
fremfor ”Green New Deal”, der vil ødelægge alle, der rører ved
den – som Medeas forgiftede kjole. (Medea, antik græsk
tragedie af Euripides baseret på myten om Jason og Medea ,
red.)

