Hvert træ i skoven vil falde
Leder fra LaRouche PAC, 26. juli, 2017 – Vi befinder os ved et
punkt, hvor vi kan sænke hele svindlen med Trump/Russia-gate
på begge sider Atlanten, og ændre den strategiske dynamik fra
defensiven til offensiven, fremførte Helga Zepp-LaRouche i
dag. Denne offensiv betyder at begrave Wall Streets og City of
Londons morderiske spekulationssystem og bringe USA og Europa
ind i fuldgyldigt samarbejde med det kinesisk-russiske Bælte &
Vej Initiativ.
De eksplosive afsløringer, der kan bruges til at sænke Russiagate farcen, er blevet leveret i det åbne memo, der er sendt
til præsident Trump af Veteran Intelligence Professionals for
Sanity (VIPS), og som rapporterer om professionelle
kriminaltekniske undersøgelser, udført på den såkaldt
»russiske hacking« af DNC-computere under den amerikanske
præsidentvalgkamp i 2016. Disse tekniske undersøgelser viser,
at operationen ikke var et »hacking-job«, men derimod et
insider-»læk« – dvs., at det umuligt kunne have været udført
af Rusland.
Samtidig med, at nyheden om VIPS-memoet begynder at komme ud –
anført af aktivister og publikationer fra LaRouche-bevægelsen
i hele verden, og på sådanne steder som den russiske
nyhedstjeneste RT og i Zero Hedge – har Ray McGovern, en
pensioneret CIA-analytiker og VIPS-leder, optrappet affæren
ved at rette fingeren direkte mod tidligere FBI-direktør,
James Comey, blandt andre. I et videointerview til RT, udgivet
på deres website i dag, blev McGovern spurgt, hvorfor han
mente, FBI ikke havde undersøgt DNC’s computere og udført
nogen kriminaltekniske undersøgelser.
»Svaret på dette er noget, som Kongressen og præsidenten bør
forfølge. Det er latterligt, at James Comey, tidligere FBIdirektør, skulle sige, ’Åh, Demokraternes Nationalkomite ville
ikke lade os undersøge deres computere’. Vi taler om en

krigshandling her, ikke sandt? … Det er embedsmisbrug! … Var
han med i denne lille operation, der var mulig gennem CIA’s
evne til at ’sløre’? Jeg kender ikke svaret på dette, men
præsident Trump skulle kunne være i stand til at finde ud af
svaret på det.«
Det er præcis, hvad Trump må gøre. Han må fastslå, hvem, der
er ansvarlig; stille dem for retten; og sikre, at »ethvert træ
i skoven vil falde« og nedtage alle aktiver internt i USA’s
efterretningssamfund, som er i stald hos Det britiske Imperium
– og ligeledes dem, der er forskanset i hans egen regering, og
som giver ham råd om ikke at opfylde sit kampagneløfte om at
genindføre Glass-Steagall og ikke gå fuldt og helt med i Bælte
& Vej Initiativet.
Briternes satsning går ud på at sikre, at, når det
transatlantiske system disintegrerer – hvilket kunne ske,
hvornår, det skal være – så er der ingen stabile, fungerende
regeringer, der er åbne over for at vedtage de nødvendige
politikker, især, hvis de presses til det af deres vælgere.
Dette er grunden til, at briterne er i færd med at
destabilisere flere regeringer i hele Europa, og til, at de
forsøger at gennemføre et statskup imod Trump-administrationen
i USA. Og det er ligeledes grunden til, at vi må sørge for, at
det mislykkes for dem.
Foto: Tidligere vicejustitsminister James Comey (venstre)
sammen med præsident Barack Obama (midt) og afgående FBIdirektør Robert Mueller (højre) ved Comeys nominering til at
blive den syvende direktør for FBI. 2013. (FBI photo)

