Krigen
mod
Det
britiske
Imperium bliver hedere
Leder fra LaRouchePAC, 18. marts, 2017 – Præsident Trumps
afvisning af at bakke ud af sin anklage om, at Obamaadministrationen står bag overvågningen og de illegale lækager
af klassificerede aflytningsbånd, så vel som også hans
afvisning af at benægte sandheden i dommer Napolitanos
afsløringer om GCHQ’s medskyldighed i (eller, mere
sandsynligt, direkte kontrol over) den farvede revolution imod
den amerikanske regering, er ved at drive Det britiske
Imperium ind i panikagtig selv-afsløring.
Den britiske presse løj vildt i fredags og sagde, at USA havde
»undskyldt« for, at Det Hvide Hus’ pressetalsmand Sean Spicer
havde citeret Napolitanos anklage mod GCHQ. Faktisk henvendte
den britiske ambassadør til USA sig til Spicer under en
reception,
og
premierminister
Mays
nationale
sikkerhedsrådgiver ringede til general McMaster, men ingen af
dem undskyldte. Selv sagde Trump, under sin pressekonference
med Merkel, at Spicer blot havde rapporteret ordene, der kom
fra »en begavet, juridisk ekspert«.
New York Times skriver hektisk, at den »særlige relation«
hastigt forværres. »Teorien om en sammensværgelse er også en
udfordring for det, der ofte kaldes for den særlige relation
mellem USA og Storbritannien«, klynker de i dag. »Amerikanske
efterretningstjenester nyder et tættere samarbejde med deres
britiske modparter end nogen andre i verden. GCHQ var den
første tjeneste til at advare den amerikanske regering om, at
Rusland hackede det Demokratiske Partis e-mails under
præsidentkampagnen.« Dét var – denne rundes første løgn. Times
ruller også frem med en gruppe anglo-agenter fra
Republikanernes, Demokraternes og de neokonservatives rækker,
der vræler op om den alvorlige fare for den særlige relation.

En undersøgelse af Fox News, der ejes og køres af Det britiske
Imperiums Rupert Murdoch, er særdeles afslørende i denne
henseende. Alt imens den til et lavere niveau forsimplede,
amerikanske befolkning skulle tro på, at »Fox har ret og CNN
er venstreorienteret, og aldrig skal de tvende mødes«, så er
de lige hysteriske, når spørgsmålet drejer sig om Trump, der
angriber briterne.
Med hensyn til GCHQ fastslog tyskerne, da Snowden i 2014
afslørede, at Merkels mobiltelefon var blevet aflyttet af NSA,
at det drejede sig om både NSA og GCHQ, og at de begge havde
lytteposter på taget af deres ambassader i Berlin. Og
ligeledes, at alle aflytninger gik til USA gennem en britisk
forbindelse. Trumps vits om, at han og Merkel havde noget til
fælles, går længere end til korrupt, amerikansk efterretning,
og direkte til briterne.
Repræsentanternes Hus’ Efterretningskomite har indkaldt FBIchef James Comey og NSA-chef Mike Rogers til at aflægge
vidnesbyrd om dette mandag, den 20. marts. Desuden har senator
Grassleys brev af 6. marts til Comey med krav om, at alle
optegnelser af kontakter, betalinger, kontrakter osv. (inkl.
Det Hvide Hus’ evt. rolle) med MI6-fupartisten Christopher
Steele mht. dennes platte rapport om Trumps russiske
forbindelser, ligeledes krævet, at svar skal være inde senest
mandag.
Det bliver en interessant uge.
Foto: Præsident Donald Trumps første dag i Det Hvide Hus.

