Englands centralbank går i
panik;
Wall
Street
eksploderer: Vil Trump lytte
til Lyndon LaRouches vise
ord?
Den 12. marts (EIRNS) – Præsident Trump talte til nationen
onsdag aften, efter at denne rapport var færdiggjort. Om han
valgte at bruge præsidentskabets beføjelser, som udtænkt af
Amerikas grundlæggere, og indeholdt i efterkrigstidens Lov for
Forsvarsproduktion (Defense Production Act) eller ej, for at
kunne omgå den korrupte og impotente Kongres og erklære en
national undtagelsestilstand, til at igangsætte en politik for
en massiv udvidelse af infrastruktur og industri, kunne være
afgørende for landets og verdens skæbne. De sidste 50 års
ødelæggelse af det offentlige sundhedssystem, både i USA og i
Europa, er nu blotlagt for hele verden, efter som Vestens
førende nationer, derunder Tyskland, Italien, Frankrig og USA,
ingen kapacitet har til at imødegå de ekstraordinære
sundhedskrav, til det der langt om længe er blevet
klassificeret som en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen
(WHO).
Og det er nu overmådeligt klart for alle undtagen de blinde,
at hele den industrielle kapacitet – specielt den
grundlæggende infrastruktur som opretholder denne – er så
faldefærdig, at selv en genopbygning af den industrielle
kapacitet vil kræve en umådelig indgriben fra staten, i samme
størrelsesorden som da Franklin Roosevelt greb ind i 1933. Til
at begynde med kan det panikslagne kollaps af ”markederne –
Dow Jones faldt mere end 5% i dag, og 20% i hele ugen – kun
løses på en måde: den øjeblikkelige genindførelse af GlassSteagall
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spekulationshysteriet. Dernæst må præsidenten insistere på sin
magt som præsident og frifinde Lyndon LaRouche, således at den
fulde vægt af hans Fire Love kan gennemføres.
Med dette må lederne af verdens største nationer – som
nødvendigvis inkluderer Rusland, Kina, Indien og USA – slutte
sig sammen for at oprette et Nyt Bretton Woods-system baseret
på disse Fire Love, for at befri hele verden fra det
bankerotte britiske imperiale monetaristiske system,
kontrolleret af Wall Street og City of London.
I dag appellerede Helga Zepp-LaRouche til præsident Trump og
NATO om at stoppe de vanvittige militærøvelser, EuropeDefender 2020 – de største NATO-øvelser siden Den kolde Krig,
hvor store antal af tropper og udstyr åbent bevæges hen til
den russiske grænse. Udover vanviddet, set fra et strategisk
standpunkt – at true med krig mellem verdens to største
atommagter – er det ligeså afsindigt at bevæge store antal af
soldater gennem Europa, imens coronavirusset truer med
massedød, hvis den ikke inddæmmes.
Det er et vigtigt historisk øjeblik. Til vores fordel, som
mennesker, erkender befolkningen i stigende grad, at de
”gængse regler” ikke længere gælder. Mange ser tilbage og
spørger: ”Hvem har fortalt sandheden alle disse år, mens
regeringerne og medierne og Wall Street løj for os?” Hvis de
institutionelle ledere fortsætter med at være blinde over for
nødvendigheden af en revolutionær forandring, for en
tilbagevenden til det ”Amerikanske Systems” tiltag med
øremærkede kreditter, og for at lade præsident Trump udføre
hans intention om at genoprette fredelige forhold til Rusland
og Kina, så må vi mobilisere borgerne til at kræve præcis
denne politik.

