Fokusér på den strategiske
sandhed, ikke sniksnakken
Leder fra LaRouche Pac, 13. juli, 2017 – En underskrevet
lederartikel i går i Global Times, en engelsksproget avis, der
ejes af Kinas People’s Daily, sagde, »Trumps team er, på trods
af en konstant strøm af negative nyheder, i færd med gradvist
at konsolidere sit greb om magten. Konstante historier om hans
russiske forbindelser begynder at lyde som baggrundsstøj.«
Faktisk er arrogancen, frækheden og lydstyrken af disse
britiske-styrede Russia-gate-historier omvendt proportionale –
ikke alene i forhold til sandhedsindholdet, men også til deres
styrtdykkende troværdighed hos det amerikanske folk.
Amerikanerne indser sandheden i det, ruslandsekspert Stephen
Cohen sagde til Tucker Carlson fra Fox News den 7. juli, dagen
for topmødet mellem Trump og Putin. Carlson spurgte Cohen:
»Professor, det første, man lægger mærke til, er, hvor meget,
pressen er forankret i, at dette møde mellem vores præsident
og den russiske præsident skal mislykkes. Hvorfor skulle de
ønske, at det mislykkes?«
Cohen svarede: »Det er en form for pornografi. På samme måde,
som der ikke forekommer nogen kærlighed i pornografi, er der
heller ingen nationalinteresse at finde i disse angreb mod
Trump og Putin.« Han sagde, at hans undertekst for topmødet
ville
være,
»Potentiel
nyt,
historisk
antikoldkrigspartnerskab for detente indledt af Trump og Putin;
men i mellemtiden optrappes forsøg på at sabotere det«.
I en artikel i The Nation i går skrev Cohen, at topmødets fire
hovedpræstationer var: 1) at formalisere og symbolisere det
nye detente-partnerskab mellem den amerikanske og den russiske
præsident; 2) en aftale om at samarbejde i Syrien imod de
derværende terroriststyrker, ikke alene på de annoncerede,

begrænsede måder, men på mere udvidede måder, hvilket betød at
enes med Moskva om, at den syriske præsident Assad må forblive
ved magten, i det mindste indtil ISIS er helt besejret; 3)
skabelsen af en bilateral, amerikansk-russisk kanal til
forhandling af en afgørelse af den ukrainske borgerkrig og
stedfortræderkrig, og herved at gå uden om, eller reducere,
den rolle, der hidtil er spillet af Tyskland og Frankrig, og
som i det store og hele er mislykkedes; og 4) en aftale om at
drøfte måder til begrænsning af farerne ved cyber-teknologi i
internationale anliggender.
Cohen har ikke altid haft ret, men han har ret her. Dette var
virkelig »potentielt historisk«.
Vil amerikanerne nu bøje sig for disse Russia-gate-skandaler,
der har til formål at vende det, der blev opnået på topmødet,
og gå tilbage til konfrontation og krig med Rusland?
Selvfølgelig
ikke.
Pointen
understreges
af
en
universitetsundersøgelse, der rapporteres i The Nation i dag
af James Carden: »Lokalsamfund mest berørt af krig vendte sig
hen imod Trump i 2016.« Husk, at USA konstant har været i krig
i 15 år, men »det store flertal af borgere har ikke nogen
direkte forbindelse med disse soldater, der kæmper, dør og
vender sårede hjem fra kamp« i Mellemøstens evighedskrige.
Undersøgelsen finder, at »der er en signifikant og meningsfuld
forbindelse mellem et lokalsamfunds grad af militær
opofrelse«, såsom dødsfald og lemlæstelse af soldater, »og så
dets støtte til Trump«. Selvfølgelig er der det.
De britisksponsorerede journalister og »talking heads« begår
den samme fejltagelse, som de gjorde under præsidentvalget i
november, 2016. De taler op ad vægge ned ad stolper imellem
sig – og de er alle enige, altså må det være sandt. De blev
mere og mere højrøstede, og mere og mere ekstreme – så gik de
i seng den 8. november, og da de vågnede næste morgen, havde
de alle sammen taget fejl.
Under en diskussion om dette i dag kommenterede Mike Steger

fra LaRouche PAC Policy Committee: »Under vores diskussion her
i går talte vi om, at vores sprog er alt for afgrænset og
begrænset ved, at vi indskrænker os til de taktiske
begivenheder og ikke er fokuseret omkring at indfange de
epokegørende udviklinger, som er dét spørgsmål, det drejer sig
om for hele menneskeheden.«
Foto: Præsidenterne Putin og Trump på sidelinjen af G20topmødet i Hamborg, 7. juli, 2017.

