Countdown to Helsinki:
The Coming End of Geopolitics?
Matthew Ogden:
God eftermiddag, det er den 9. juli 2018, mit navn er Matthew Ogden, og du er
med til vores strategiske mandags-opdatering fra LaRouche PAC. Der er nu en uge
til det meget imødesete topmøde mellem præsident Trump og den russiske Præsident
Putin.
Mødet vil finde sted i Helsinki, Finland om en uge fra i dag, næste mandag den
16. juli, så vi er under nedtælling til Helsinki. Trump tager af sted i dag på
en ugelang tur til Europa, hvor han skal deltage i topmødet for NATO’s
statsoverhoveder, og også mødes med den britiske premierminister Theresa
May, selvom vi lige har modtaget meddelelsen om, at Boris Johnson,
udenrigsministeren, er trådt tilbage, i hvad der må betegnes som et større slag
mod Theresa Mays regering; så hvem ved, om der i det hele taget er en Mayregering på tidspunktet, hvor Trump ankommer.
Men denne tur, som tegner til at vende op og ned på hele verden, denne tur vil
slutte af med det officielle møde mellem statsoverhovederne Præsident Trump og
præsident Putin for første gang nogensinde. De har tidligere mødtes personligt,
men det har kun været på sidelinjen af andre begivenheder Dette er aktuelt den
første bilaterale ansigt-til-ansigt topmøde mellem statsoverhovederne. Så dette
topmøde mellem statsoverhovederne for de to førende termonukleare supermagter på
denne planet, har potentialet til dramatisk at forandre hele den globale
geometri og at bringe en ende på det herskende regime med geopolitik, som har
bragt verden til randen af termonuklear krig.
Trump har gentagne gange udtrykt sit faste engagement og hans overbevisning om,
at etablering af gode relationer mellem USA og Rusland er en ”rigtig god ting,
ikke en dårlig ting”. Og på trods af halvandet år med desperate foranstaltninger
for at forsøge at forhindre ham i at følge dette engagement, vil næste uges
topmøde rent faktisk finde sted. Og vi kan se at offensiven mod Muller-gate
fortsætter her, fra Devon Nunez og fra andre, ledet af aktivisterne i LaRouche
PAC, som har distribueret dossieret bredt, den særlig rapport om denne Mullers
kupforsøgsoperation.
Devin Nunez var på tv i weekenden og sagde, at han ønsker alle 42 medlemmer af
dette konspirationsforsøg mod Donald Trumps præsidentskab, fra
justitsministeriet og FBI, – Victoria Nuland, Peter Strzok, James Comey, dem
alle, han vil have dem bragt for Kongressen, ikke blot til en høring, men med
henblik på afsættelse.

