Missilerne blev lanceret
af britiske løgne;
London må afkræves svar
Leder fra LaRouchePAC, 16. april, 2018 – I et nationalt tv-interview søndag
pralede Frankrigs præsident på tåbelig vis med, at han, sammen med den britiske
premierminister Theresa May, overbeviste præsident Trump om at trække sig fra
sin egen politik og bevare de amerikanske styrker i Syrien »for en
længerevarende periode«. Denne uhyrlige udtalelse betyder, at UK og Frankrig
kræver, ikke alene endnu en endeløs krig i Mellemøsten fra USA’s side, men også
en støt eskalerende konfrontation med Rusland, og med Kina.
Som en af Storbritanniens egne, tidligere diplomater i går sagde i London, »Det
er vejen til galskab«. Hamlet talte med foragt om nationer, der fører krig over
et stykke land, der er for lille til at rumme ét af deres slag. Her trækkes
nationer mod global atomkrig over begivenheder, der ikke fandt sted.
Beviset: Skylden for forgiftningen, eller påvirkningen af kemikalier, i marts
måned af den tidligere russiske dobbeltagent Sergei Skripal i Salisbury,
England, blev rasende lagt på Rusland af Mays regering; men de britiske
fabrikationer om denne hændelse er nu ved at kollapse.
I en enorm konfrontation krævede og fik »fr. Mayhem« udvisning af hundreder af
russiske diplomater fra USA og EU-lande.
Men Spiez Laboratoriet, det statslige, schweiziske institut for beskyttelse mod
NBC (nuclear, biological, chemical), fandt, at Skripal far og datter blev
forgiftet af et ikke-dødeligt stof, der blev udviklet i UK og USA til NATOmilitærstyrker for 50 år siden. Det forklarer, hvorfor de kom sig! Men det
forklarer ikke, hvorfor prøver, som den britiske regering gav OPCW, også
indeholdt en dødbringende nervegift af en type, der blev udviklet i det gamle
Sovjetunionen – i en koncentration, der ville have dræbt de to Skripals meget
hurtigt.
London må forklare dette; og det må svare på, om det presser OPCW til ikke at
offentliggøre resultaterne fra et af dets fem mest betroede laboratorier.
Et kemisk angreb i Douma fra den syriske regerings side fandt ikke sted, som
kampveteran fra Marinen og senere advokat i Army Judge Advocate General, senator

fra staten Virginia, Richard Black, forklarede i et interview til LaRouchePAC
den 11. april, som er udbredt via Internettet (nu 98.000 views!).
Barzeh-forskningslaboratoriet, der netop er blevet ødelagt af
amerikansk/britisk/franske missiler, var to gange sidste år – og så sent som i
november 2017 – blevet fundet totalt frit for aktivitet omkring kemiske våben
iflg. OPCW-rapporter for en måned siden, og igen for to uger siden!
Britisk efterretning, premierminister Theresa May og udenrigsminister Boris
Johnson må forklare dette.
I dag sagde Helga Zepp-LaRouche, at USA’s Kongres og parlamenter i Europa må
kræve svar; det er en potentiel verdenskrig, der står på spil. Briterne giver nu
med det samme jihadisterne og terroristgrupperne i Syrien overtaget, som de kan
bruge til at beordre nye angreb med krydsermissiler mod Syrien ved at
iscenesætte disse »kemiske angreb«.
»Steele-dossieret«, fremstillet af senioragenter fra det britiske MI6, også
kendt som den Hemmelige Efterretningstjeneste, har udgjort det svindelagtige
grundlag for et intenst fremstød for at tvinge præsident Trump til at acceptere
britisk, geopolitisk politik og konfrontere Putin og Kina – og dernæst afsætte
ham ved en rigsretssag (impeachment).
Dette er alt sammen svindelnumre, den form for løgnagtig efterretning, gennem
hvilken Tony Blairs britiske regering puffede USA ind i Irakkrigen, og ved hjælp
af hvilken britisk efterretning for et århundrede siden banede vejen for Første
Verdenskrig.
May og Macron har overeksponeret sig selv. USA behøver ikke være en evig tåbe,
der går i krig på vegne af britiske løgne. De fleste veteraner fra Golfkrigene,
f.eks., ved eller har stærk mistanke om, at Trump bliver narret af angreb under
»falsk flag«. Han er ved at blive narret ind i krig af de samme kredse, der
ønsker ham afsat.
Det var Trumps plan at trække de amerikanske styrker ud af Syrien; Amerikas
nationaløkonomi har et presserende behov for udvikling, ny infrastruktur, nye
teknologier. Og USA har brug for en forbindelse til projekterne i Kinas Bælte &
Vej Initiativ, og en forbindelse til Kinas kapital.

