Russia-gate står for fald –
Gå i offensiven for det Nye
Paradigme
Leder fra LaRouche PAC, 15. august, 2017 – Den eksplosive
afsløring
af
svindlen
bag
»Russia-gate«,
gennem
offentliggørelsen af Veteran Intelligence Professionals for
Sanity’s (VIPS) rapport, der afliver myten om, at russerne
hackede det Demokratiske Partis computere, har spredt sig som
en løbeild, på trods af de hektiske bestræbelser fra de
såkaldte »førende mediers« side på at udelukke det. Dette har
kastet de britiske kupmagere ud i defensiven. New York Times,
Washington Post og CNN, blandt andre, har ikke skrevet ét
eneste ord om VIPS-rapporten, på trods af den stærke dækning,
der blev udgivet i The Nation, landets mest fremtrædende,
liberale avis, og på trods af, at VIPS-rapporten nu
rapporteres internationalt i tusindvis af aviser, websider og
tv-stationer. Som Danielle Ryan fra Salon i dag rapporterer:
»At medierne og de mainstream-liberale afviser den i The
Nation fremlagte information for manglende beviser, ville være
åndeløst ironisk i betragtning af, hvor lidt bevis, de krævede
for at bygge en narrativ, der passede dem, og frikende Clinton
for ethvert ansvar for at tabe valget. Forfatterne til denne
rapport er særdeles erfarne og velanskrevne professionelle. At
de rask væk kan afvises, eller totalt ignoreres, er en
sørgelig kommentar til tilstanden i medierne, der foregiver at
være bekymret over plagen med ’fake news’. Hvis disse nye
efterforskningsresultater er korrekte, har de, der var
fortalere for narrativen om russisk hacking med meget lidt
bevis, en masse at stå til regnskab for.«
Disse løgnagtige medier var udstillet i dag på en
pressekonference, som Donald Trump holdt for at bebude planer
om
at
lempe
kravene
til
tilladelse
til
nye
infrastrukturprojekter. Medierne gik amok og råbte op om

Charlottesville og forsøgte hektisk at fremstille Trump som en
racist, der på en eller anden måde var ansvarlig for det
myrderi og kaos, som blev begået under direktion af
professionelle provokatører på begge sider. Trump bemærkede
korrekt, at videoerne var tydelige – der var bevæbnede bøller
på begge sider, der viste sortklædte anarkister med køller,
som angreb demonstranterne. Dette var tæt på sandheden –
nemlig, at FBI kontrollerede begge sider i en klassisk, bandekontrabande-operation. Den ’farvede revolutions’ metoder, som
de angloamerikanske efterretningsnetværk har brugt i hele
verden for at fremkalde regimeskifte mod ’fjendtlige’
regeringer, bliver nu brugt mod det amerikanske folks
uvelkomne valg af en præsident, der hverken vil leve op til
profilen af en Demokrat eller en Republikaner, og som afviser
den britiske imperieopsplitning af verden i Øst versus Vest.
I en specialrapport fra februar med titlen, »Obama-Soros
’farvede revolutioner’; Nazi-kup i Ukraine, 2014; USA,
2017?«, advarede EIR om, at de samme metoder, brugt i kuppet
i Ukraine i 2014, som blev anført af morderiske neo-nazister,
der blev åbenlyst støttet af Obama og Soros, ville blive bragt
til USA inden for et år, som det nu tydeligvis er tilfældet.
Anklaget for at ødelægge racerelationer i USA sagde Trump, at
relationerne mellem racerne længe har været rædselsfulde, og
at den nødvendige betingelse for at afslutte denne krise var
skabelsen af millioner af jobs, hvilket han var dedikeret til
at opnå.
Tiden er nu inde for det amerikanske folk, og for folk
overalt, til at gå i offensiven for det Nye Paradigme, som det
er blevet udviklet af Lyndon og Helga LaRouche i løbet af de
seneste 50 år. Kina og Rusland anfører allerede processen for
at afslutte den neokolonialistiske æra med at udbytte
resurserne i Afrika, Asien og Latinamerika og samtidigt
efterlade disse lande i ynkelig fattigdom og blottet for
industriel udvikling og basal infrastruktur. Den Nye Silkevej
gentager nu det kinesiske mirakel, der på 30 år løftede 700

millioner mennesker ud af fattigdom, gennem industrialisering
og infrastruktur i hele verden, selv, mens kineserne er ved at
færdiggøre arbejdet derhjemme – hvor de bygger nye storbyer og
har et handlingsprogram for fuldstændigt at gøre en ende på
fattigdom frem til år 2020.
I USA er det økonomiske og kulturelle forfald, der har drevet
befolkningen ud i rekordstor narko- og alkoholafhængighed og
en rekordhøj selvmordsrate, begyndt at vige for viljen til at
kæmpe. Bestræbelserne på at fjerne, eller endda myrde, den
valgte præsident, der har svoret at gå i brechen for »vort
lands glemte mænd og kvinder«, har vakt raseri i befolkningen,
især i »rustbæltet«, Amerikas tidligere industrialiserede
centre. Aktivister fra LaRouchePAC rapporterer fra hele landet
– men især fra arbejderområder – at folk er glade og har fået
fornyet tro på fremtiden ved at se vores bevægelse ude blandt
folk i forsvar for Trump, for genindførelse af Glass-Steagall
og det amerikanske system, for tilslutning til Silkevejen og
for genoprettelse af relationer med Rusland. Hvad der
imidlertid er vigtigere, så er der en voksende vilje til stede
til at forstå den britiske imperiehånd bag kupforsøget mod
Trump, og bag Wall Streets bankerotte spekulanter.
Nationen må også have et lederskab, der kan indgyde en vision
om, hvad fremtiden kan og må blive: Genindførelsen af ideen om
fremskridt internt i USA, med fælles indsats med Rusland og
Kina for at bringe reel udvikling til hele verden og gøre en
ende på Det britiske Imperium og dets evindelige krige, én
gang for alle. Disse ideer, som LaRouche-bevægelsen i årtier
har kæmpet for, kommer nu i forgrunden og beviser LaRouches
stærke erklæring om, at historien sluttelig drives frem af
ideernes magt. Det er i dette øjeblik med den allerstørste
fare, hvor folk er i stand til at afkaste deres vildfarelser
og deres frygt og handle ud fra principper. Som Percy Shelley
sagde i sit digt, Et forsvar for digtekunsten: »I sådanne
perioder finder der en akkumulering sted af evnen til at
kommunikere og modtage intense og passionerede begreber med

hensyn til menneske og univers.« Dette er vores mission.
På LaRouchePAC’s Tv-show fra 14. august opfordredes alle til
at mobilisere for den nye, nationale kampagne med Apellen,
»Præsident Trump, efterforsk britisk underminering af USA«.
Link til Apellen, dansk, her.
Link til amerikansk Petition, der kan underskrives, her.
Foto: Anti-Trump protester i Philadelphia under Republican
Party Retreat. 26. januar, 2017.

