Støt
den
kampberedte
præsident til
at vælge store projekter, og
ikke krig
Leder fra LaRouche PAC, 7. august, 2017 – Så langt den mest
betydningsfulde rapport om »Russia-gate«, angrebet på
præsident Trump, som har kastet amerikanske politiske ledere
ud i krigsmageri à la McCarthy-tiden, er rapporten fra 24.
juli fra Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).
Rapporten er stadig udelukket af medierne på trods af, at
denne gruppe af professionelle seniorefterretningsfolk har
bevist, at Demokraternes Nationalkomites kommunikationer ikke
blev hacket, men snarere lækket af en insider, og at »Russiagate« bygger på svindel.
I dag fandt en repræsentant for EIR, der intervenerede i et
panel af eksperter i en ledende Washington-tænketank, der
diskuterede russisk-amerikanske relationer og »russisk
indblanding i vores valg«, at ingen af dem kendte til VIPSrapporten, der beviste, at det, de diskuterede, var et
fupnummer.
»Russia-gate« er et britisk fupnummer, som britisk
efterretning initierede allerede, da Donald Trump kom frem som
kandidat til præsidentposten i 2015. Formålet med dette
fupnummer var at fortsætte og intensivere Barack Obamas
politik for militær konfrontation med Rusland og Kina – gennem
en krigspræsident Hillary Clinton og, da dette mislykkedes,
gennem at drive præsident Trump ud af embedet og oppiske et
hysteri mod Rusland i Kongressen.
I sidste uge vedtog Kongressen med et overvældende flertal
nye,
alvorlige
anti-russiske
sanktioner,
som
på

forfatningsstridig vis griber ud efter præsidentens beføjelser
til at føre udenrigspolitik, og de blot fem senatorer og
kongresmedlemmer, der stemte »nej«, har af denne grund været
offer for ondskabsfulde angreb fra medierne og deres kolleger.
Truslen om krig mellem atommagter er der, og britiske
imperialister er glade for det. Læs denne uges Economist,
talerør for City of London, og som udgiver en detaljeret
»hypotetisk udredning« af en atomkrig over Nordkorea i 2019,
hvor mange millioner dør, men hvor Europa ikke er involveret!
Under konstant angreb, og omringet af krigsscenarier,
fortsætter præsident Trump stadig med at forfølge en politik
for samarbejde med Rusland og Kina, for at gøre en ende på
terrorisme og krige for regimeskifte, og endda for samarbejde
om økonomisk fremskridt.
EIR og LaRouche PAC bakker op om præsidenten i dette, ved at
gøre VIPS-afsløringen af »Russia-gate-fupnummeret« kendt i
hver eneste politiske diskussion og alle valgkredsborgermøder, og ved at sprede ideen om LaRouches »Fire Love«
for et reelt, økonomisk opsving, der begynder med
genindførelse af Glass-Steagall og skabelse af en statslig
kreditinstitution til infrastruktur og varefremstilling.
Kinas »Bælte & Vej Initiativ« er i færd med at blive til en
sådan række af store infrastrukturprojekter i hele Eurasien og
Afrika – med så meget produktiv kredit, som tilføres dem, fra
Kina, Rusland og med konkurrence fra Japan, at der er
alverdens plads for, at USA kan tilslutte sig og se sin egen,
økonomiske infrastruktur opbygget på ny i processen. Præsident
Trump og hans kerneregeringsfolk kan tydeligvis ikke se,
hvordan de skal gøre dette, især ikke med det konstante
krigsangreb imod dem.
Amerikanerne må derfor mobilisere sammen med os for at besejre
det uhyrlige svindelnummer med »Russia-gate« og give
præsidentskabet en strategi for økonomisk genopbygning, der

kan lykkes.
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