Kongressens
falske
rigsretssag blokerer for en
reaktion på finanskrisen
Den 4.november (EIRNS) — Parlamentets formand Nancy Pelosis
politiske aktionsudvalg er Demokraterne i Kongressens mest
givtige kilde til kampagneindsamling. I tredje kvartal i år
har de “demokratiske milliardærer” der kræver, at præsident
Donald Trump tvinges ud af embedet, anført af George Soros med
16 millioner dollars, hældt i kampagnekassen. I begyndelsen af
september har Pelosi, der i flere måneder havde stået imod
forsøget på at anklage Trump uden “tværpolitisk støtte,”
skiftet mening og bekendtgjort en skinproces, som de
demokratiske ledere kalder en rigsretssag.
Pelosi kan ikke tale imod det nu. I stedet kritiserede hun i
et interview den 1. november til Bloomberg kraftigt de
demokratiske kandidater til præsidentembedet for lignende
humbug – ved at fremlægge vanvittige “programmer”, som helt
sikkert vil tabe i 2020. Sygeforsikring for alle og en ny grøn
aftale afvises af vælgerne i Midtvesten, sagde hun til
Bloomberg. “Som venstreorienteret liberalist fra San Francisco
kan jeg sige til disse mennesker: Hvad tænker I på? … I kan
spørge venstrefløjen – de er utilfredse med, at jeg ikke er
socialist”. Nyhedstjenesten rapporterede, at “Pelosi udtrykte
også bekymring over vælgernes reaktioner på den Grønne nye
Aftale … der kræver omfattende, hurtige reduktioner af CO2emissioner. ”Der er meget stærk modstand mod den Grønne nye
Aftale, fordi det er om 10 år – ikke mere fossilt brændstof.
Virkelig?” sagde hun.”
Formandens kritik af de demokratiske kandidater lød nærmest
som præsident Trumps stærke kritik af hende. Ingen af delene
kan nægtes. Det er ikke kun de demokratiske kandidater.
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lederskab, spilder nationens kostbare tid – stillet over for
både en kommende krise, der er værre end sammenbruddet i 2008,
og en forværret epidemi med narkotikamisbrug – med en
forfalsket rigsretssag. Alle dens processer med lukkede døre
og selektive lækager til meddelagtige medier har til formål at
bringe præsident Trumps meningsmålinger ned; anklage ham for
“lave meningsmålinger og mindre embedsmisbrug”, og føre
præsidentkampagne med en rigsretssag. Fox News er med i
spillet og har forsætligt fordrejet nyhedsindslag om sin egen
nationale afstemning, der faktisk viste, at støtten til
rigsretssagen var lavere end en måned tidligere.
Og mens de gør det, foretager den amerikanske centralbank,
Federal Reserve, dagligt voksende akutte indsprøjtninger af
likviditet til banksystemet, som pludselig har brug for dem
hver dag for første gang siden 2008. De holdes hemmelige for
den amerikanske offentlighed af de fleste af medierne. Den
enorme 16 billioner $ store boble af amerikansk
virksomhedsgæld, der vokser med mere end 1 billion $ pr. år,
udløser nu røde advarselslamper fra eksperter over hele
verden. Nedenunder er der en økonomi i recession med
tilbagegang for industri- og fremstillingsvirksomhed siden
slutningen af 2018.
Vi har brug for en nødforanstaltning til at genindføre
Glass/Steagall-loven for at isolere Wall Streets spekulative
kasino fra de kommercielle banker, så de kan gendanne
produktive udlån. Dette er kun den første af Lyndon LaRouches
“Fire love for at redde USA.”
Men Glass-Steagall er i store træk opgivet af “progressive”
demokrater i denne Kongres; og af de ti kongresmedlemmer, der
har stillet op som præsidentkandidat, er der kun en – rep.
Tulsi Gabbard – som støtter det, og ingen har ført kampagne
for det.
Med dette forræderi, hvor de hårdt forsøger at bringe
præsident Trumps meningsmålinger ned med en rigsretssag,

sænker de deres egne. En, forretningsmand Andrew Yang,
fortalte i går til CNN: “Hele landet bliver revet med af denne
rigsretssagsproces. Og … vi vil ikke have skabt en reel sag
for det amerikanske folk.”
Det er meget værre end dette. De handler for at sabotere
præsidentens samarbejde med Mexico mod narkotika- og
våbenhandelskartellerne; hans Måne-Mars-mission for NASA; hans
– og deres egen! – evne til at handle efter Lyndon LaRouches
love for økonomisk genopretning under et finanskrak. Nogle
demokrater må bryde geledderne, og Kongressen må udføre det
presserende arbejde for landet.

