Svar mig på én ting:
Har du modet til at stoppe en
atomkrig?
Leder fra LaRouche PAC, 3. august 2017 – Vanviddet i det
overvældende flertal i den amerikanske Kongres – Huset og
Senatet – med hvilket deres blodtørstige lov om sanktioner
blev vedtaget i sidste uge, var en markant demonstration af
den sandhed, Lyndon LaRouche har fremført i månedsvis: at,
hvis det britiskorkestrerede kup imod præsident Trump lykkes,
vil det anbringe os lige midt i en atomkrig. »Folk er ikke
klar over, hvad disse våbensystemer er i stand til at gøre«,
sagde han i dag. »USA marcherer mod atomkrig.«
Torsdag tweetede præsident Trump, at »Vore relationer med
Rusland befinder sig på det farligste lavpunkt nogensinde. Det
kan I takke Kongressen for …« Og, på én af sine to
underskriftserklæringer på denne lov sagde præsidenten, »De,
der skabte vor Forfatning, lagde udenrigsanliggender i
hænderne på præsidenten. Denne lov vil vise det viselige i
dette valg … Jeg opbyggede et virkelig storslået selskab til
en værdi af mange milliarder dollars. Det er en stor del af
årsagen til, at jeg blev valgt. Som præsident kan jeg indgå
langt bedre aftaler med fremmede lande, end Kongressen kan«.
Lyndon LaRouche erklærede sig hjerteligt enig i alle disse
udtalelser.
Ingen af vore kontrollerede medier har fundet det umagen værd
at rapportere, at præsident Trumps underskrivelseserklæring
sagde,
at
de
vigtigste
dele
af
denne
lov
er
forfatningsstridige, som de vitterligt også er, hovedsagligt
af de ovenstående årsager, han angav – og sagde, at han ikke
ville håndhæve dem. Det er nu op til det amerikanske folk at
give ham den nødvendige støtte til at besejre opstanden imod
ham og forhindre en umiddelbar atomkrig, der ellers vil blive

tilfældet.
Nogle ukloge russiske ledere – men ikke præsident Putin – er
tilsyneladende uvidende om, hvad det er, der virkelig foregår
i dette land, og kommer med krigeriske udtalelser, der på
behørig vis opsnappes og gentages i britiskkontrollerede
amerikanske medier, af åbenlyse grunde. Præsident Putins
talsmand, Dmitry Peskov, nægtede at kommentere et uklogt
opslag på Facebook af premierminister Medvedev. Præsident
Putin selv har begrænset sin respons på udtalelsen til at
sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til, at
Rusland skulle introducere yderligere modforholdsregler mod
USA.
De

selvsamme,

kontrollerede

kongresmedlemmer,

der

var

ansvarlige for vanviddet med »sanktionerne«, går nu frem med
endnu mere ekstreme krigsprovokationer – bedst som man troede,
det var umuligt! I går rapporterede »Politico«, at den version
af National Defense Authorization Act (NDAA), der allerede er
blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, såvel som den, der er
under overvejelse i Senatet, rent faktisk ville tvinge
Pentagon til at krænke INF-traktaten (Intermediate-Range
Nuclear Forces Treaty), der blev forhandlet igennem af
præsident Reagan og Sovjetunionens generalsekretær Gorbatjov i
1987!
Samtidig opfanger vore aktivister signaler om et voksende
oprør blandt amerikanerne, som under en massestrejke. Vi må
forene dem omkring Lyndon LaRouches »Fire Nye Love« fra 10.
juni, 2014.
Foto: Den russiske præsident Putin omgivet af ledende russiske
generaler under den Store Flådeparade i Skt. Petersborg, 30.
juli, 2017. (photo Russian MOD / eng.mil.ru)

