At fejre og forny sejren over
fascismen
Den 8. maj (EIRNS) – Imens Rusland, sammen med andre
civiliserede nationer, tager del i fejringen af V-E-sejrsdagen
i dag, afholder Schiller Instituttet et arrangement, udformet
til at konsolidere og fremme samarbejdet mellem USA, Rusland
og Kina. Dette vil kræve overvindelsen af det Britiske
Imperiums forsøg på at forhindre et sådant samarbejde.
Betragt den britiske rolle i skabelsen af ”Russiagate”avisanden, om hvilken Præsident Trump torsdag fortalte
journalister: ”Rusland-svindelnummeret gjorde det svært for
Rusland og USA at forhandle med hinanden. Det er en meget
vigtig nation. Vi er den mest magtfulde nation; de er en meget
magtfuld nation. Hvorfor skulle vi ikke forhandle med
hinanden?” I en fornuftig og udviklende verden er der
selvfølgelig ingen grund til, at disse to lande ikke skulle
kunne ”forhandle med hinanden.”
De nylige afsløringer, som dokumenterer hvordan den tidligere
Nationale Sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, blev lokket i en
fælde, blev efterfulgt af torsdagens offentliggørelse af de
hemmeligt stemplede interviewer fra december, 2017, udført af
Efterretningskomiteen i Repræsentanternes Hus. Disse nyligt
frigivne udskrifter bidrager med yderligere eksplosivt
materiale, herunder den direkte indrømmelse af CrowdStrikes
præsident, Shawn Henry, at ”vi ingen konkrete beviser havde
på, at data blev overført fra DNC.” Robert Mueller vidste
dette. Adam Schiff – nu formand for denne komité – vidste
dette. Undersøgelsen af kupmagerne fortsætter.
Tag eksemplet med USA’s anden store, naturlige allierede,
Kina. Tidligt i april spredte den glødende fortaler for det
Britiske Imperium, Niall Ferguson, den absurde løgn, at Kina

valgte at tillade internationale flyafgange fra Wuhan, efter
nedlukningen af interne rejser, hvilket gjorde det muligt for
kinesere at sprede coronavirusset over hele kloden. Det
britiske Henry Jackson-Selskab skubbede hårdt på for en
”coronavirus-kompensation”, kravet om at Kina skal betale
omkring 4 billioner $ for dennes angivelige ”skyld” i ikke at
have givet rettidig information om den nye sygdom.
Udenrigsminister Mike Pompeos insisteren på at han har ”enorme
beviser” på, at virusset kom fra Wuhans Institut for Virologi,
passer med udtalelserne fra britiske institutioner.
Skrøbelighederne i verdens økonomiske og sundhedsrelaterede
infrastruktur, bragt i søgelyset af corona-pandemien, kræver
en ende på generationer af tvungen underudvikling. Nutidens
akse, bestående af London og Wall Street, må smadres ligeså
bestemt som fascismen blev besejret i 2. Verdenskrig. Denne
akse af nutidens finansielle imperium er grunden til, at vi
stadig har fattigdom i verden, 75 år efter en krig, hvis
konklusion skulle havde set enden på det, som Franklin
Roosevelt kaldte det ”18. århundredes metoder” for britisk,
fransk og anden kolonialisme.
Som indbydelsen til Schiller Instituttets arrangement i dag
lyder:
”Verden ville byde det ægte Amerika velkommen, Franklin
Roosevelts anti-kolonialistiske Amerika for efterkrigstiden,
det Amerika forbundet med krigsveteranen fra 2. verdenskrig,
Lyndon LaRouche, og hans ’Fire Love’. Den største ære, som
kunne vises de over 70 millioner mennesker, som døde i løbet
af denne krig, ville være at forpligte os til at opbygge en
alliance blandt nationer – firemagtsaftalen. Helga ZeppLaRouche betonede: ’De fire betydeligste nationer i verden –
USA, Kina, Rusland og Indien – må nu etablere et Nyt Bretton
Woods-system, og sammen med andre nationer, som ønsker dette,
skabe et nyt paradigme for internationalt samarbejde blandt
nationer, der lader sig lede af menneskehedens fælles mål. Den

fjerde af Lyndon LaRouches fire love definerer den kvalitativt
højere økonomiske platform, fornuftens højere niveau –
Nicolaus Cusanus’ ”Coincidentia Oppositorum” (Modsætningernes
Sammenfald –red.), hvor modsætningerne fra geopolitisk
konfrontation vil blive overvundet.
Lad os derfor tilstræbe denne ophøjede diskussion i skyggen af
de udødelige regimenter, der ønsker at se den verden, som de
kæmpede, og døde for, endelig blive til virkelighed.”

