Britisk efterretning nu afsløret som
anfører af
kuppet imod Trump; Vi kan overvinde
dem
Leder fra LaRouche PAC, USA, 7. feb., 2018 – Brochuren fra LaRouche PAC Action
Committee, der afslører historien bag Robert Mueller, den »umoralske, juridiske
lejemorder«, som er deployeret for at fjerne Donald Trump fra præsidentskabet,
har nu cirkuleret i seks måneder og haft en enorm indvirkning.
Med dele af »Få ram på Trump«-specialstyrken, der nu er totalt miskrediteret, er
det muligt at gå efter selve uhyrets hoved – britisk efterretning og britisk
geopolitik, som Trump truer med at vælte.
Brochuren erklærer dristigt lige fra begyndelsen, at Mueller og hele fremstødet
for at stoppe Trump siden 2015, kom fra britisk efterretning og det britiske
»imperieoligarki«.
I de seneste 48 timer er det, af det Britiske Udenrigsministerium i en sag for
retten i London, og ligeledes af Washington Post i en lang artikel, blevet
afsløret, at ikke kun »tidligere« MI6-agent Christopher Steeles dossier, men
derimod mange britiske efterretningsagenter er involveret – som f.eks. i
Udenrigsministeriet – og fra toppen er deployeret til at få ram på Trump. Og
hvem deployerer dem fra toppen? »Tidligere« chef for MI6, sir Richard Dearlove.
Samme Dearlove, der kommissionerede sit eget, berygtede »dossier« for Tony
Blair, som »beviste«, at Saddam Hussein havde atomvåben og kemiske våben!
Dette dossier vanærede udenrigsminister Colin Powell og lancerede den
katastrofale Cheney-Bush-invasion af Irak 2003-2011. Den nuværende, britiske
kampagne havde, gennem at bruge »Steele-dossieret«, til formål at diktere USA,
at det ikke havde lov at have en præsident, der ønsker samarbejdsrelationer med
Rusland eller Kina.
Det var britiske efterretningstjenester, der blandede sig i vore valg i 2016.
Londons MI6, den hemmelige efterretningstjeneste, kolporterede britisk skidt om
Trump og Rusland gennem Obamas efterretningsfolk og Clinton-kampagnen, med det
formål at ødelægge Trumps kampagne, og hans præsidentskab.
Rusland og USA har været reelle eller potentielle allierede i århundreder,

gående helt tilbage til det væbnede neutralitetsforbund (First League of Armed
Neutrality), der var med til at vinde vores Revolutionskrig, og til den russiske
flådes indgriben mod britisk støtte til slavemagten i vores Borgerkrig, frem til
det amerikansk-russiske samarbejde mod Hitler, som Sir Winston Churchill
arbejdede på at ødelægge.
Det samme er sandt om USA’s relationer med Kina, under Anden Verdenskrig og
tidligere. Nu inviterer Kina USA til at gå med i forlængelsen af Bælte & Vej
Initiativet, et projekt for økonomisk genopbygning og udslettelse af fattigdom i
langt større skala end Marshallplanen.
Vi har brug for internationale aftaler for at bygge den mest afgørende, nye
infrastruktur på verdensplan og brug for at acceptere Kinas lederskab i dets
Bælte & Vej Initiativ. Selve Amerika har enorme underskud med hensyn til ny,
økonomisk infrastruktur og må skabe en national (statslig) kreditinstitution for
at deltage; en ny Reconstruction Finance Corporation i Roosevelts tradition,
eller en nationalbank i Hamiltons tradition.
Vi må have en koordineret genindførelse af Glass/Steagall-bankopdeling i hele
USA og Europa, før City of London og Wall Street bringer vore økonomier ind i et
nyt, denne gang langt værre, krak.
USA ville ikke præstere disse ting, hvis det gav lov til, at en præsident med
overlæg blev fjernet for at være i overensstemmelse med den britiske,
geopolitiske doktrin for krige for regimeskifte og konfrontation mellem
stormagter.
De memoer, der nu er kommet frem fra Husets Efterretningskomite og Senatets
Justitskomite, har sprængt Steele-dossieret vidt åbent, med samt dets anvendelse
imod præsident Trump. De, der er blevet afsløret af disse memoer, er ret
utilfredse og vil forsøge at genvinde fremstødet for at fjerne præsidenten, med
mindre de besejres.
Foto: Sir Richard Billing Dearlove, KCMG (født 23. jan., 1945) var chef for den
Britiske Hemmelige Efterretningstjeneste (MI6) fra 1999 og til 6. maj,
2004. (Domusrulez / Wikimedia)

