»Alt kan falde på plads, eller
kunne falde fra hinanden« –
Topmøde mellem Trump og Putin
fredag er historisk vendepunkt
Leder fra LaRouche PAC, 6. juli, 2017 – Med det planlagte topmøde fredag, der
nærmer sig, mellem præsidenterne Trump og Putin, er der et stort potentiale for
et brud, væk fra det britiskorkestrerede fremstød for at sabotere samarbejde
mellem Rusland og USA. Men, som Helga Zepp-LaRouche i dag advarede om, så er der
imidlertid ingen tid at spilde på selvtilfredshed –
»Alt kan falde på plads, eller kunne falde fra hinanden«.
Situationen i Nordkorea drives helt ud på randen, og skylden lægges på Kina, alt
imens briterne fabrikerer fake-news om et kemisk angreb i Syrien, hvor skylden
lægges på russerne! Vi har spørgsmålet om krig eller fred liggende lige foran
os!
Briterne og de neokonservative i både det Republikanske og Demokratiske parti i
USA, med de løgnagtige medier som heppekor, ønsker at bringe USA tilbage til
Obamas kurs mod krig med Rusland og Kina. Niveauet af kampagnehysteri og
desperation for at bringe præsidenten til fald blev i dag udstillet under
pressekonferencen mellem præsident Trump og den polske præsident Andrzej Duda,
der fandt sted efter deres møde i Warszawa, og hvor en reporter forsøgte at
lægge en fælde for Trump og sagde: »Svar ja eller nej; blandede Rusland sig i
det amerikanske valg?« Trump levede op til situationen og sagde, i parafrase:
»Det kunne have været Rusland, og det kunne have været andre lande. Jeg mener,
det har fundet sted i mange år.«
Trump nævnte ikke eksplicit briterne, men han er selvfølgelig helt bekendt med
det platte dossier, fuld af løgn, som blev udarbejdet af den britiske MI6-agent,
Christopher Steele (på lønningslisten over britiske aktiver hos både det
Republikanske og Demokratiske parti, og måske også hr. Comeys FBI), og som
fremstiller Trump som russernes naive tåbe, der bliver afpresset og kontrolleret
af Putin.
Presset af den afsporede journalist, der sagde, at det amerikanske
efterretningssamfund direkte placerede det på russerne, svarede Trump, helt
korrekt, at efterretningssamfundet og journalistens reporter-kolleger for nylig

var blevet afsløret i at bringe falske nyheder til torvs med deres påstand om,
at »alle 17 amerikanske efterretningstjenester var enige i«, at det var
russerne; og at medierne var blevet tvunget til at indrømme, at de havde taget
fejl med hensyn til denne og flere andre falske nyhedshistorier om Rusland.
»Husker I Irak?«, spurgte Trump. »Alle var enige om, at Irak besad
masseødelæggelsesvåben, 100 % enige, og det var forkert, og vi endte i ét eneste
stort rod.«
Udenrigsminister Tillerson, på vej til G20-mødet, der begynder fredag, sagde til
pressen, at det vigtigste på topmødet mellem Trump og Putin fredag »er at få en
god diskussion mellem præsident Trump og præsident Putin om det, de begge ser
som arten af denne relation mellem vore to lande«. Han bemærkede, at, i Syrien,
»påbegyndte vi en indsats … for at genopbygge tillid mellem os selv og Rusland
på det militære niveau, men også det diplomatiske niveau. Jeg mener, at denne
indsats tjener begge vore interesser, såvel som også det internationale samfunds
generelle interesser«.
Trump vil også mødes med Xi Jinping fredag. Han har allerede offentligt
erklæret, at han ønsker, at Amerika skal samarbejde med Kina om Bælte & Vej
Initiativet; den Nye Silkevej. Samtidig vil en stor gruppe ledende, kinesiske
landbrugseksperter tale ved et arrangement i Manhattan fredag, med Schiller
Instituttet som medsponsor, sammen med også Helga Zepp-LaRouche og flere
ledende, amerikanske landmænd og landbrugsfolk, om det presserene nødvendige i
globalt samarbejde for at imødekomme den voksende hungersnødkrise i verden. FAO
rapporterede i denne uge, at antallet af underernærede mennesker i verden atter
var voksende og demonstrerede behovet for samarbejde for at udvide den videnskab
og teknologi, der er nødvendig for at brødføde hver eneste borger i verden.
Trump har forpligtet sig til at afslutte krige for »regimeskifte«, arbejde
sammen med Rusland om bekæmpelse af terrorisme og arbejde sammen med Kina om den
Nye Silkevej. Han har også forpligtet sig til at gennemføre Glass-Steagall for
at gøre en ende på Wall Streets hasardspilsoperationer og vende tilbage til
Hamitons tradition med det Amerikanske Systems dirigerede kredit til den fysiske
økonomi og Det almene Vel. Vil han gøre det? De kommende dages historiske
begivenheder vil på afgørende vis besvare dette spørgsmål.

