Den britiske rolle i ‘Russiagate’ er
ved at blive helt afsløret
Den April 8 (EIRNS) — Et dokument med ovenstående titel bliver udgivet i dag af
EIR, som dokumenterer, at Robert Muellers rapport, samtidig med at indrømme at
der overhovedet ingen beviser var for “aftalt spil” mellem præsident Donald
Trump og Rusland, ikke desto mindre fortsatte den “livsfarlige løgn”, at russere
med forbindelse til Kreml hackede den Demokratiske Nationale Komités (DNC) emails, og gav dem til WikiLeaks. (Se LaRouche PAC website: “The British Role in
‘Russiagate’ Is About To Be Fully Exposed”). Dette er grundlaget for påstanden
om, at “russerne blandede sig i valget.”
Som der står i vores dokument: “Sandheden er, at en fremmed regering faktisk
blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i et mislykket forsøg på at
manipulere resultatet. Det var ikke russerne. Det var City of London og de
imperiale britiske efterretningstjenester, sammen med forræderiske konservative
amerikanske elementer.”
Hvor langt briterne er villige til at gå for at stoppe præsident Trumps hensigt
om at USA bliver venner med Rusland og Kina, blev demonstreret igen i dag, da
premierminister Theresa Mays regering tog tid fra de psykotiske Brexit-debatter
for at bekendtgøre det mest åbenlyse program for tankekontrol og autoritær
censur af enhver nation på Jorden, herunder dem der konstant rakkes ned som
“autoritære regeringer” – Rusland og Kina. May selv optrådte på en kort video
for at annoncere udgivelsen i dag af “Online Harms White Paper” fra
indenrigsministeriet og andre. May forklarede, at hun var “dybt bekymret” over
det “skadelige indhold”, der optræder på sociale medier og online nyhedssider.
“Så i dag forpligter vi disse virksomheder juridisk til at beskytte dem. Hvis de
undlader at gøre det, vil der blive pålagt hårde straffe.”
Hvidbogen er ganske forbløffende i sin skamløse erklæring om, at “fjendtlige
aktører”, der bruger “online misinformation til at underminere vores
demokratiske værdier og principper”, skal knuses og blokeres fra
offentliggørelse i Storbritannien, og hvor som helst der kan pålægges censur.
Dette er stort set det samme sprog, der anvendes af det nu afslørede Integrity
Initiative, den britiske militære efterretningsoperation (med grupperinger i
alle vestlige lande), der planter anti-russisk og anti-kinesisk propaganda i
mainstream-pressen, under dække af at modvirke russisk og kinesisk
“misinformation”. Integrity Initiative har nu en statslig institution til at
håndhæve dens diktatur over informationsstrømmen.

Det er klart, at det britiske og amerikanske “etablissement” er skrækslagne
over, at deres kontrollerede medievirksomheder ikke formår at kontrollere
befolkningen. Vi oplever et fænomen, som Lyndon LaRouche kaldte en “politisk
massestrejke”, en proces der kommer til udtryk i: Brexit-afstemningen; valget af
Donald Trump; de Gule Vestes oprør i Frankrig; og valget af en italiensk
regering der afviser EU’s diktater og har sluttet sig til Kinas Nye Silkevej,
samtidig med at den modsætter sig sanktionerne mod Rusland. Næsten alle
udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika har sluttet sig til Kinas Nye
Silkevej, som deres første mulighed for at undslippe kolonial og neo-kolonial
påtvungen tilbageståenhed under diktater fra IMF – for at blive moderne
industrilande og eliminere fattigdom, som det sker i Kina.
Vigtigst af alt har præsident Trump afvist det “særlige forhold” til
Storbritannien. Han har til hensigt at genoprette den industrielle
infrastruktur, som var blevet ødelagt under Bush og Obamas regimer; afslutte de
“endeløse krige”, igangsat af Bush og Obama, genoprette USA’s bemandede
rumforskning, som havde været stort set lukket ned under Obama; og til at
samarbejde med Rusland og Kina, både om terrorbekæmpelse og økonomisk udvikling.
Han er blevet holdt tilbage af den britisk iscenesatte skrøne, Russiagate. Mens
fupnummeret om “aftalt spil” er blevet afsløret, klynger briterne og deres
aktiver i USA’s efterretningstjeneste sig til løgnen om, at Rusland og Kina er
“fjendtlige aktører”, der angiveligt blander sig i vores valg og truer vore
“demokratiske værdier og principper” — dvs. de samme ord som i hvidbogen “online
Harms”. De foretrækker diktatur og krig frem for at se enden på deres imperiale
opdeling af verden.
Trump har udløst optimisme i det amerikanske videnskabssamfund ved at forpligte
nationen til at sætte mænd og kvinder på månen om fem år, og til at forberede en
månebaseret mission til Mars. Denne optimisme kan og skal spredes til hele
befolkningen med Lyndon LaRouches vision for de næste 50 år.

