Kongressen
iler
med
rigsretssag
og
krig
men
stikker af fra Wall Streets
store problem.
Den 20. oktober (EIRNS) – Det amerikanske senat er nu et
krigsteater for evindelige krigere, der kræver flere krige i
Mellemøsten og afstraffelse af præsident Donald Trump med den
absurde påstand om folkemord på kurderne. Repræsentanternes
Hus kan nu prale af rigsretssags-tilhængere fra begge parter,
der foregiver at tro, at Vladimir Putin (eller Xi Jinping)
kontrollerer Trump, og som støtter en hemmelig gruppe af CIAoperatørers forehavende med at vælte præsidenten. Mange af de
store nationale medieorganisationer har forladt den tynde
fernis af at rapportere nyhederne, for simpelthen at udsende
og fordreje PR-meddelelser fra lederne af kuppet, der som
udgangspunkt kommer fra højtstående personer i den britiske
efterretningstjeneste.
Hvis dette er situationen, er det amerikanske folk i deres
gode ret, hvis de er villige til at handle i egen interesse,
til at smide det meste af denne kongres af fupmagere og deres
forfalskede synspunkter og falske nyheder ud. Men noget andet
ligger til grund for denne skøre opførsel.
Disse valgte embedsmænd skjuler for sig selv – og fra dig – de
umiskendelige rapporter om, at en ny finanskrise, allerede i
et tidligt stadie, er på vej imod os fra Wall Street, mens de
industrielle økonomier i USA og Europa synker. Den nye globale
finansielle rapport fra Den Internationale Valutafond er fuld
af meget alvorlige advarsler om gældskrise og finansielt
sammenbrud. Den amerikanske Centralbank har dagligt pumpet
50-100 milliarder $ likviditetslån ind i Wall Streets banker
og kapitalfonde siden den 16. september, da man opdagede en

likviditetskrise på ’interbank’-lånemarkedet. Centralbankerne
i USA, Europa og Japan koordinerer deres udvidede program for
banksubsidier i forsøget på at udstede tilstrækkelig
likviditet til at forhindre, at aktie- og obligationsværdier
dratter i afgrunden.
Men der er ingen omtale af disse udbrud af finansielle
nødsituationer i Kongressen og parlamenterne, og heller ikke
henvisning til dem i de populære medier. Der afholdes ingen
høringer. Kompetente økonomer og bankfolk opfordrer
indtrængende til, at disse banker skal brydes op efter
principperne i Glass/Steagall-loven, og at store programmer
med offentlige investeringer i højteknologisk økonomisk
infrastruktur må iværksættes hurtigt. Men disse nødvendige
tiltag diskuteres ikke engang.
Hvorfor? Alle de amerikanske embedsmænd, der er gået med på
dette kup af den britiske efterretningstjeneste, vil have
Trump af vejen før ”økonomien” diskuteres. De frygter, at han
i en krise, under et økonomisk sammenbrud, vil tage ansvar for
det ved at handle i fællesskab med de andre nationale ledere
indenfor
rumforskning,
kernekraft-teknologi,
infrastrukturopbygning – hvilket vil sige Kina, Rusland,
Indien og andre. Disse nationer er vores potentielle partnere
i international udvikling, men krigspartiet insisterer på, at
de er vores modstandere, vores fjender.
Lyndon LaRouche og hans organisations nuværende handlinger
hjemsøger dette krigsparti, fordi hans politik ligger lige for
som løsninger på denne krise. Dette gælder i allerhøjeste grad
for hans ide om en “Fire-magts-aftale” (USA, Kina, Rusland,
Indien) for at konstruere de internationale rammer for at
indføre
Glass/Steagall-principper,
vigtige
nye
infrastrukturprojekter og investeringer i kapitalgoder,
vidtrækkende
rumfarts-missioner
og
avancerede
kernekraftteknologier.
En amerikansk præsident, der ønsker at løse denne kommende

krise, hvilket præsident Trump vil, kan simpelthen gribe fat i
hvad LaRouche allerede har foreslået og påbegyndt, og følge
hans lederskab. Dette vil partiet for rigsretssag og krig
udelukke ved at tvinge Trump ud. Men det amerikanske folk har
brug for disse LaRouche-løsninger, og burde nu handle i egen
interesse.

