Hvad der står på spil med
Obama/briternes kupforsøg mod
Trump
Leder fra LaRouchePAC, 8. marts, 2017 – I et ekstraordinært
velkomment syn siden tirsdag er amerikanske og russiske
militærstyrker mødtes og har patruljeret næsten side om side –
tydeligvis koordineret – uden for byen Manbij i Syrien, hvor
de har sikret roen omkring denne by, mens russiske styrker
leverer nødhjælp til byen. Denne begivenhed følger efter
samtidig russisk og amerikansk bombning af ISIS uden for
Palmyra, mens syriske styrker drev ISIS ud af samme by; samt
et trevejsmøde mandag mellem amerikanske, russiske og tyrkiske
stabschefer og deres stabe, om krigen i Syrien.
Amerikansk-russisk samarbejde imod international terrorisme
finder sted i virkeligheden i Syrien; en begyndelse.
Det er ironisk, at den mest prominente mediedækning af
udviklingen i Manbij – med fotos og et billede fra 1945 af
amerikanske og russiske tropper, der hilser hinanden ved Elben
ved besejringen af Hitler – kom i Londonavisen The Times. Det
er dette samarbejde, ikke alene mod terrorisme, der har gjort
det britiske sikkerheds- og efterretningsestablishment, og de
politiske kredse omkring Obama, rasende. Det har fået dem til
at forsøge at tvinge præsident Trump ud af embedet »ved
tilbagetrækning eller rigsretssag«, som en ven til Barack
Obama sagde til Londonavisen Daily Mail. Det har endda ført
til, at nogle britiske, tyske og franske »ledende medier«
offentligt har diskuteret et mord på Trump. Og det har fået
nogle Demokratiske ledere – dem, der nægtede at tillade snak
om rigsretssag, da Cheney og Bush havde kastet sig ud i en
katastrofal Irakkrig ved at lyve for Kongressen og FN – til at
arbejde på at anlægge en rigsretssag mod præsident Trump, for
at have modsat sig krigskonfrontation med Rusland.

Det, der står på spil, er et langt større løfte end samarbejde
imod terrorisme. Kinas udenrigsminister Wang Yi udtalte atter
den 7. marts, at hans lands mål er samarbejdet mellem USA,
Rusland og Kina om, ud over at stabilisere verden, at skabe en
global, økonomisk, teknologisk og videnskabelig udvikling. De
moderne infrastrukturprojekter, som Kina har initieret i 60
lande langs den »Nye Silkevej«, tilbyder en »platform for de
mest lysende udsigter i verden«, sagde Wang, hvis de største
magter går sammen om dem. »Bælt & Vej-initiativet tilhører
verden.«
Det er her, at det »store program for opbygning af
infrastruktur«, som præsident Trump taler om, finder sin
drivkraft. Det er udsigten til dette nye paradigme, som
Obama/briternes kup mod Trump har til hensigt at stoppe.
Det er britisk efterretningstjeneste, der har udført hemmelig
research og anklager om »Trumps aftalte spil med Rusland« i
løbet af det seneste år, og som har ført til de seneste to
måneders åbne McCarthyisme og Obama-krig mod Trump.
Men det amerikanske folk stemte for en ny retning, og frem for
alt for en genopretning af en produktiv økonomi, bedre
levestandard og produktiv beskæftigelse. Deres respons til
EIR’s og LaRouchePAC’s mobilisering for dette nye paradigme –
selv i alle offentlige medborgermøder og møder, der er
arrangeret omkring tilsyneladende partiske linjer – viser,
hvordan Obama og hans britiske bagmænd skal besejres.
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