Hvordan valget kan vindes:
Vær sikker på at ’hvis’ sker
5. august (EIRNS) – Tilbage i februar, 2017, næppe to uger
efter at Præsident Donald Trump var taget i ed som præsident,
udtalte Schiller Instituttets grundlægger, Helga ZeppLaRouche, at Trump kunne blive den største præsident i USA’s
historie, hvis han fulgte op på sit løfte om at skabe
samarbejdsorienteret forhold med Rusland og Kina, og at
arbejdede med disse og andre nationer om det Nye Silkevejsprojekt, for at fremkalde et Nyt Paradigme af økonomisk
udvikling for hele menneskeheden, på linje med det beskrevne
af Lyndon LaRouche i hans dokument af 08.06.2014, ”Fire nye
love for at redde USA nu! Ikke en mulighed, men en
nødvendighed”.
Den Britiske Imperium genkendte dette samme potentiale i
Præsident Trump og tog en offentlig ed om, at de aldrig ville
tillade noget som helst i den retning at ske – at en anden
periode for Trump måtte forhindres for enhver pris, som det
blev udtrykt af det engelske overhus i december, 2018.
Briterne, med deres Obama-administration, samt andre aktiver,
skabte den infame ”Russiagate” løgn ud af den tynde luft, for
at prøve at sænke Trumps præsidentskab. Den store ”RuslandRusland-Rusland”-løgn – at Rusland havde hacket den
Demokratiske Nationale Komités computere, for at give
valgsejren til en ”medsammensvoren” Trump – er nu blevet
miskrediteret vidt og bredt, og med den stadige aktivitet
fra LaRouchePAC, Bill Binney, Roger Stone og andre, kunne den
bryde sammen hvert eneste øjeblik. Men de samme
britiske imperie netværker har nu opdigtet den store ”KinaKina-Kina”-løgn – at Kina er årsagen til COVID-19-pandemien,
som de eksporterede og er ansvarlige for millioner af dødsfald
– for at sikre at verdens to største økonomier ikke
samarbejder for at sætte en stopper for den globale pandemi og

fortsætte derfra til reorganisering af hele det globale,
bankerotte finanssystem.
Udenrigsminister Mike Pompeo har haft den førende rolle i at
udbrede Kina-Kina-Kina-løgnen – samt de destruktive handlinger
baseret derpå – og Præsident Trump selv har delvist adopteret
dette, i det mindste i offentligheden. Som en konsekvens er de
amerikansk-kinesiske relationer ved at løbe ud af kontrol, som
hver side eskalerer tonen i meningsudvekslingen. På samme tid
er pandemien og den økonomiske krise også ved at løbe ud af
kontrol, og skaber præcis den slags omstændigheder, som
briterne søger for at sikre at Trump taber valget i november.
I denne tynde strategiske atmosfære offentliggjorde det
halvofficielle kinesiske dagblad, Global Times, d. 31. juli,
en leder, som var et tydeligt signal af en ny slags, som, hvis
han ønsker at vinde valget i november, tilskynder Præsident
Trump til, ikke at skyde skylden for forværringen af COVID-19
og den økonomiske krise i USA på Kina og andre, men burde i
stedet konfrontere disse kriser direkte gennem et samarbejde
med Kina. ”Lav justeringer tidligere,” skrev de, og ”slutte
sig sammen med Kina”.
Helga Zepp-LaRouche tog tilbuddet op i går.
Hun kommenterede at ”lederen i Global Times er perfekt.
Amerikansk-kinesisk-samarbejde angående pandemien er måden
hvorpå den strategiske diskussion opløftes til en fælles
tilgang. Dette må gøres for at skabe det miljø, således at et
hastetopmøde mellem de fem permanente medlemmer af FN’s
sikkerhedsråds (P5) kan afholdes senest i september, for at
diskutere nødvendigheden af en ny økonomisk og
sikkerhedsarkitektur
for
planeten”.
Helga
ZeppLaRouche fortsatte ved at advare at ”hvis tonen i den
nuværende meningsudveksling forværres, vil vi ikke være i
stand til at have et topmøde overhovedet eller, hvis vi gør,
vil det ikke være en succes. Den strategiske situation løber
hurtigt ud af kontrol, ikke kun hvad amerikansk-kinesiske

relationer angår, men ligeså i andre relationer. Præsident
Trump har ingen intention om at føre krig, men i det nuværende
miljø med før-krigs-retorik, og det Britiske Imperiums hensigt
om at fremprovokere konflikten, kunne enhver fejlberegning
føre til krig.
Denne stilling er langt værre end de fleste mennesker er klar
til emotionelt at acceptere. Vi må rette op på dette og få
regeringer og befolkninger til at vågne op til den
eksistentielle trussel frembragt af pandemien og chokbølgerne
som kommer fra den”.
Zepp-LaRouche understregede at ”dette er den eneste måde
hvorpå Trumps valgsejr kan sikres. Grupper for og imod Trump
må i samme grad indse, at krisen må konfronteres og overvindes
før valget. Vi har brug for et internationalt kor af nationer,
der kræver et sådant samarbejde, særligt mellem USA og Kina.
Vi har brug for et stigende antal af stemmer for et P5hastetopmøde. Som jeg ofte har sagt kan Trump blive en af de
største amerikanske præsidenter, hvis han tager de nødvendige
skridt. Det er vores ansvar at sørge for at dette ’hvis’ rent
faktisk sker”.

