Afslør den britiske bluff:
De er bankerot, og de lyver
om Trump og Russia-gate
Leder fra LaRouche PAC, 2. august, 2017 – Fra Seattle til
Greenwich, fra Frankrig til Spanien banker den internationale
LaRouche-bevægelse løs på Det britiske Imperiums plan om at
vælte Trump-regeringen, en plan, hvis præmisser udelukkende er
den Store Løgn, at den russiske præsident Vladimir Putin
hackede DNC-computere for at det amerikanske præsidentvalg i
2016 skulle vindes af Trump.
Denne mobilisering rammer virkelig hårdt, men den må nu
optrappes med en forkortet tidsramme, før Det britiske
Imperium lykkes med deres kupforsøg, hvilket ville bringe
verden til randen af atomkrig. Vi befinder os i en position,
hvor vi kan bryde situationen op på vid gab, med hjælp fra
VIPS-memoet, fordi flertallet af den amerikanske befolkning
ikke køber hele eventyret om Ruslands rolle, og heller ikke
fremstødet for konfrontation og krig med Rusland og Kina. De
har ikke en klar idé om, hvilke politikker, der bør vedtages –
det er en opdragelses- og uddannelsesopgave, der ligeledes
tilfalder os – men de ved, at hele anti-Trump medietumulten
lugter ekstremt dårligt.
Den britiske bluff må afsløres; hverken det amerikanske folk
eller præsident Trump bør fortsætte med at spille efter deres
spils riggede regler. Deres imperium er gennemgribende
bankerot og tigger og beder om at blive begravet af FDR’s
Glass/Steagall-politik og etableringen af et kreditsystem
efter Hamiltons principper, og som opkobler de amerikanske
kontinenter og Europa til Kinas Bælte og Vej Initiativ.
I dag bemærkede Helga Zepp-LaRouche, at præsident Trump kunne
udmanøvrere hele spilleindsatsen omkring hele Kongressens

bissen hen imod sanktioner mod Rusland, Iran og Nordkorea – en
lov, der desværre i dag blev underskrevet og sat i kraft [af
præsidenten], selv om det skete med en medfølgende erklæring
fra præsidenten, der korrekt karakteriserer loven som
forfatningsstridig – gennem nye, uventede initiativer, såsom
at indkalde til et hastetopmøde med Putin for i fællesskab at
adressere fælles interesser mht. økonomien, terrorisme,
narkohandlen osv.
I mellemtiden raser der en særdeles synlig politisk kamp i og
omkring Trump-administrationen i Washington. Vicepræsident
Mike Pence er på turne i nationerne på Balkan for at promovere
konflikt med Rusland, hvor han synker helt ned til sådanne
absurde dybder som til at karakterisere Montenegro (befolkning
600.000) som »en inspiration for verden« for at gå op imod
Rusland og tilslutte sig NATO. Samtidig sagde udenrigsminister
Rex Tillerson til pressen, at han og den russiske
udenrigsminister Lavrov »forsøger at finde veje til at bringe
denne relation tilbage, tættere på hinanden«, og at »vi
arbejder tæt sammen med Rusland og andre parter« i kampen mod
terrorisme i Syrien.
Hvad det bliver til – krig eller fred, depression eller
udvikling – ligger i vid udstrækning i vore hænder.
Foto: LaRouche PAC mobiliserer på en travl gade i Houston,
Texas. Dagen igennen standser mange bilister for at diskutere.

