Anti-Trump-intrige
ønsker
Tredje Verdenskrig,
advarer fremtrædende tysk
forfatter
29. mrs., 2017 – Wolfgang Bittner, fremtrædende forfatter af
bøger og artikler i Tyskland, havde nogle barske kommentarer
til NATO og anti-Trump-kampagnen i et interview med Deutsche
Wirtschaftsnachrichten. Han advarer om, at den igangværende
NATO-oprustning i det østlige Europa ikke skal tages let, og
at der altid er en fare for en direkte konfrontation med
Rusland, og bekræfter, at Mikhail Gorbatjov med god grund har
advaret om, at Tredje Verdenskrigs Damoklessværd hænger over
planeten.
Den farligste, mest akutte trussel kommer fra USA, advarer
Bittner: »Man kan frygte, at militærindustriens hardlinerne og
lobbyister i USA’s Kongres faktisk satser på krig. Efter
regeringsskiftet i Washington, D.C., er et skifte i
relationerne med Rusland blevet antydet. Hvorvidt den nye
præsident Donald Trump kan virkeliggøre sine ideer er
imidlertid et stort spørgsmål. Allerede nu, få uger inde i
hans embedsperiode, er det åbenlyst, at hans fjender, som han
beskyldte for dårlig ledelse og korruption i sin
indsættelsestale, er i færd med at forhindre det lovede tøbrud
og fortsætter med at hælde benzin på bålet, igen og igen.«
»Der synes at eksistere en slags separat regering i USA, der
består af storfinansielle interesser i forbindelse med det
militær-industrielle kompleks, efterretningstjenesterne,
Federal Reserve og andre institutioner i magtapparatet. De
ønsker ikke fred i verden, og heller ikke et fredeligt og
fremgangsrigt Europa.«

Geopolitikere som John McCain, tidligere NATO-øverstbefalende,
general Philip Breedlove, Hillary Clinton og George Friedman
(politolog) har altid haft denne strategi, siger Bittner, og
påpeger en tale, som Friedman engang holdt, hvor han åbent
erklærede, at USA gik med i to verdenskrige for at forhindre
en alliance mellem Tysklands teknologi og Ruslands udstrakte
råmaterialer.
Bittner
angriber
mainstream-medierne
for
deres
propagandafremstød mod Rusland og siger, at mange journalister
er ansat af, eller i det mindste står i nær forbindelse med,
NATO-propagandanetværk, såsom Atlantic Bridge, Goldman Sachs
Foundation, American Interest, Tysk Udenrigspolitisk
Sammenslutning,
Atlantic
Initiative
og
München
Sikkerhedskonferencen.
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