Briterne har bekendt kulør
Leder fra LaRouche PAC, USA, 6. feb., 2018 – Mandag intervenerede det britiske
Udenrigsministerium i en høring i Højesteret i London i sagen om tidligere MI6medarbejder, Christopher Steele. Steeles advokat forsøger at omstøde en
tidligere retskendelse om, at Steele skal fremstille sig til afhøring i
forbindelse med en af de mange løgne i det nu berømte dossier, han udarbejdede
med det formål at bringe USA’s præsident til fald. Sagen er blevet anlagt af en
russisk borger, Aleksej Gubarev, hvem Steele løgnagtigt har anklaget for at have
hacket ind i det amerikanske Demokratiske Partis computere (hvilket, som
tidligere tekniske ekspert i NSA, Bill Binney, har vist, aldrig fandt sted).
Detaljerne kan læses nedenstående – men det afgørende er, at
Udenrigsministeriet, der fører tilsyn med MI6, sendte en advokat til retten »for
det tilfældes skyld, at regeringen fandt det nødvendigt at kræve, at Steeles
vidneforklaring blev begrænset, for at beskytte statshemmeligheder«, som det
rapporteredes af BBC.
Hvorfor er briterne så interesseret i at forhindre sandheden om Steeles rolle,
og briternes rolle generelt, i kupforsøget mod præsident Trump, i at komme frem?
Kendsgerningen er, at hele »Russiagate«-sagen mod Trump er ved at nedsmelte, alt
imens senator Chuck Grassley og kongresmedlem David Nunes har fokuseret på den
primære rolle, som den britiske efterretningsagent Steele har spillet som den
kriminelle hovedmedsammensvorne. Briternes desperate bestræbelse for at genvinde
kontrollen over deres tidligere koloni, er i alvorlig fare.
Og dette er ikke en isoleret udvikling. Verden er gået ind i en kombineret
krise, som ikke kan opretholdes i ret mange måneder, eller endda dage.
Finanssystemet er oppustet og står ikke til at redde, med udstedelse af fiktiv
gæld for at dække over spekulationsboblen med endnu flere spekulative ’værdi’papirer. De krav, der kommer fra Wall Streets og City of Londons herrer, om, at
verdens nationer skal acceptere nedskæringspolitikker og følge IMF’s diktater,
finder nu kun døve øren, med næsten hele verdens udviklingssektor, der nu
tilslutter sig det nye paradigme, som Kina tilbyder dem gennem den Nye Silkevej,
og som bringer jernbaner, vandprojekter, industri og – håb – til verdens
tidligere koloninationer.
Og i USA har præsident Trump forsvaret sig mod de korrupte efterretningschefer
fra Obamatiden, fordømt denne heksejagt og endda inviteret de russiske
efterretningschefer til Washington (til regimeskifte-slængets absolutte rædsel),
med det formål at samarbejde om at løse de vigtige spørgsmål i reelle, globale
problemer.

Dette er et gunstigt øjeblik for præsidenten. I løbet af de seneste to uger har
han ikke alene arrangeret de russiske efterretningschefers besøg, på trods af de
sanktioner, som Kongressen har påtvunget dem, men han har også afvist
Kongressens krav om nye sanktioner mod Rusland. Han godkendte offentliggørelsen
af »Nunes-memoet«, der afslører de forbrydelser, der er begået af Steele og
oversidderne fra Obama-tiden i FBI og Justitsministeriet. Han holdt en State of
the Union-tale, der fik 70 % eller mere støtte fra det amerikanske folk, netop,
fordi han har inspireret til håb om en genrejsning af den forfaldne, amerikanske
økonomi, en afslutning af epidemien med opiater og andre narkotiske stoffer,
samt en genrejsning af Amerikas tidligere storhed.
Præsident Trump befinder sig således i en relativ favorabel situation til at
konfrontere det overhængende kollaps af finansboblen i aktie- og lånemarkederne.
Der findes kun én måde, hvorpå de vestlige økonomier kan reddes fra dette
uundgåelige sammenbrud – en proces, der har sit fortilfælde i de politikker, som
Franklin D. Roosevelt gennemførte i 1930’erne, og som reddede USA fra
depressionen og verden fra fascisme. De fiktive kapitaler må fjernes gennem en
Glass/Steagall-reform af banksystemet således, at regeringen kan bruge den magt,
den er givet af USA’s Forfatning, til at etablere en nationalbank, som kan
udstede kredit, der dirigeres ind i realøkonomien og igangsætte en proces for
massiv videnskabelig forskning og udvikling, for at udforme en optimistisk
fremtid for menneskeheden.
Det er dette, LaRouche har kaldt de Fire Love. Resolutioner til støtte for de
Fire Love bliver nu introduceret i de lovgivende grene (delstatskongresser) over
hele landet. Præsident Trump, der tidligere officielt har krævet en
tilbagevenden til en politik for dette »Amerikanske Økonomiske System« i
Hamitons tradition, befinder sig nu i en position, hvor han kan gennemføre det,
til trods for den kendsgerning, at han er omgivet af agenter for Wall Street,
som er modstandere af det, og som kræver nationens underkastelse under den
værdiløse spekulationsgæld selv, hvis det betyder økonomisk kaos og global krig.
Den aktuelle ustabilitet på aktiemarkedet er blot en antydning af, at et krak i
denne boble er overhængende.
Men, hvis gode mennesker i USA og Europa mobiliserer sig selv, og andre, til at
gå sammen med LaRouche for at gennemføre de Fire Love og gå med i den Nye
Silkevej, som LaRouche har været fortaler for og har promoveret i de seneste
halvtreds år, så er et Nyt Paradigme for Menneskeheden inden for rækkevidde.
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