Lyndon
LaRouche
kræver
omgående topmøde mellem Trump
og Putin
for at standse briternes
fremstød
for
Tredje
Verdenskrig
Leder fra LaRouche PAC, 9. april, 2017 – Lyndon LaRouche
advarede i dag om, at der i USA i øjeblikket er en proces i
gang, der køres af briterne, for et statskup imod Trumpadministrationen, et statskup, der truer med at forvandle det
dumme og farlige luftangreb mod Syrien den 6. april til en
fuldt optrappet, termonuklear konfrontation med Rusland og
Kina.
Det er de britiske skiderikker, der, med deres løgne og falske
efterretninger, fik præsident Trump til at angribe Syrien,
hævdede LaRouche. Vi må ødelægge det britiske system og alle
deres interesser i USA, udtalte han. Vi må nu samle USA om at
komme tilbage til den kurs, som Trump var begyndt at udstikke
for landet, med samarbejde med Rusland og Kina omkring det
Amerikanske Systems økonomiske politik, inklusive en
tilbagevenden til FDR’s Glass/Steagall-princip fra 1933.
Trump og Putin bør omgående afholde et topmøde for at
adressere krisen, sagde LaRouche, og dermed kortslutte hele
den britiske operation. LaRouche støttede stærkt kommentarerne
i denne weekend fra den tyske veteranstatsmand, Willy Wimmer,
tidligere statssekretær for det Tyske Forsvarsministerium, som
advarede om, at »folk er bange for en global krig, en Tredje
Verdenskrig« og fremførte, at »den aktuelle dramatiske
situation er en mulighed for, at de russiske og amerikanske

statsoverhoveder mødes så snart som muligt«.
Der kan ikke herske tvivl om, at briterne står bag sidste uges
chokerende
kovending
i
Trumps
politik.
Britiske
topregeringsfolk kroer sig åbenlyst over deres præstation til
dato. For eksempel udgav den britiske forsvarsminister Michael
Fallon en kronik i Londonavisen Sunday Times den 9. april,
hvor han storpralede med, at »den britiske og amerikanske
regering har været i tæt kontakt på alle niveauer før og efter
angrebene … USA’s forsvarsminister Jim Mattis ringede til mig
for at delagtiggøre mig i deres vurdering af regimets skyld.
Sammen gennemgik vi de muligheder, som de overvejede.«
Den 8. april hævdede den britiske udenrigsminister Boris
Johnson ligeledes, at han koordinerede alt med sin amerikanske
modpart, udenrigsminister Rex Tillerson, inklusive Johnsons
teatralske aflysning af sit planlagte besøg i Moskva. »Jeg har
detaljeret diskuteret disse planer med udenrigsminister
Tillerson«, pralede Johnson.
»Han vil besøge Moskva som
planlagt og, efter G7-mødet [i Lucca, Italien, den 10.-11.
april], vil være i stand til at levere dette klare og
koordinerede budskab til russerne.«
En artikel i dag i Sunday Times, der ledsager Fallons kronik,
forklarer, hvad dette budskab vil blive: »Storbritannien og
Amerika vil i denne uge direkte anklage Rusland for
medskyldighed i krigsforbrydelser i Syrien og kræve, at
Vladimir Putin trækker tæppet væk under Bashar al-Assads
blodgennemvædede regime.« Fallon skrev desuden: »Rusland har
et stedfortræder-ansvar for hvert eneste, civile dødsfald i
sidste uge« og tilføjede, at Putin nu må overholde programmet
ved at indvilge i at vælte Assad-regeringen.
Chancerne for, at Putin går med til dette britiske krav, er
lig nul. Chancerne for, at situationen nu vil gå ind i en
opadgående spiral, mod en termonuklear konfrontation – enten i
Mellemøsten eller omkring den Koreanske Halvø – er betydeligt
større end nul, så længe briterne står ved roret.

Efter at have fået Trump til at angribe Syrien, baseret på
deres løgne, er briterne nu også i færd med at orkestrere en
oppositionsstorm mod præsident Trump i det Demokratiske Partis
Obama-fløj, som kræver, at Trump stilles for en rigsret pga.
sin fremfærd i Syrien. Trumps handlinger i denne uge har også
svækket ham politisk blandt sit eget, politiske
støttegrundlag, både i USA og internationalt, som er chokerede
og bestyrtede over, hvad han gjorde – hvilket er vand på
briternes mølle.
Den aktuelle situation er ekstremet farlig, understregede
LaRouche, og kan føre til krig på kort sigt. Og det skabes
udelukkende af briterne, og intet andet. Vi må ødelægge det
britiske imperiesystem. USA’s borgere må komme sammen imod
dette britiske kup. Intet intelligent menneske vil acceptere
det, briterne er ude på; de eneste mennesker i USA, der vil
støtte briterne, sagde LaRouche, er hjernedøde mennesker, der
er forrædere over for USA.
Vi må slå meget hårdt ned på dette for at standse det britiske
kup, der vil overtage Trump-administrationen, og det hermed
forbundne fremstød for krig. Schiller Instituttets forestående
todages konference [i USA] den 13.-14. april, »Amerikanskkinesisk samarbejde om Bælt & Vej-initiativet og
overensstemmelse mellem kinesisk og vestlig filosofi«, vil
fremlægge det politiske alternativ, der kan ødelægge Det
britiske Imperium, permanent.

