Muellers Russiagate-fupnummer
er i
færd med at falde sammen, men
de
neokonservative
vil
med
djævelens vold
og magt have krig
Leder fra LaRouche PAC, USA, 23. jan., 2018 – Der skal ikke
herske nogen misforståelser med hensyn til, at de to,
modsatrettede udviklingsforløb internt i USA i dag på en eller
anden måde skulle være rent tilfældigt.
På den ene side befinder den nu to år lange kampagne for at
stoppe Donald Trump, det såkaldte »Russiagate«, orkestreret af
den britiske efterretningsagent Christopher Steele og hans
aktiver i Obamas efterretningssamfund, sig på randen af
kollaps. Denne konspirationsklikes deciderede kriminelle
handlinger er nu afsløret – og mange af dem bør ende i
fængsel. Peter Strzok, der ledede meget af Ruslandsefterforskningen i FBI, og som medlem af Robert Muellers
Russiagate-specialsstyrke, er blevet taget i at prale i en
tekstbesked til sin elskerinde (og FBI-agentkollega) om et
»hemmeligt selskab«, der skulle bringe Trump til fald
umiddelbart efter dennes valgsejr. Strzok er også blevet
afsløret i at give udtryk for, at der ikke var noget hold i
anklagerne om aftalt spil med Rusland selv, da han gik med i
Muellers heksejagt.
På den anden side har de neokonservative høge på begge sider
af gulvet og i London, og endda inden for Trumps umiddelbare

kreds, udløst et skingert hyl om at forberede til krig mod de
falske »trusler« fra Rusland og Kina. Kineserne har taget
denne fare til efterretning; russerne har mere end taget den
til efterretning. Der er mange advarsler, der kommer fra alle
dele af det russiske etablissement, om, at Vesten synes at
være gået fra forstanden – at, på trods af Trumps klare og
gentagne opfordringer til fredelige og venligtsindede
relationer med Rusland, nærmer krigsfremstødet sig hastigt det
punkt, hvorfra det ikke er muligt at vende om.
På Davos Økonomiske Verdensforum, der åbnede i dag, sagde
Andrei Kostin, adm. dir. for VTB, en af Ruslands førende
banker, til Financial Times, at hans største bekymring er den
farlige situation, som skabes af NATO’s våbenoprustning i
Europa, der kunne udgøre en fare for en »ulykkeshændelse«
mellem NATO og russiske styrker. »Vi står ved indledningen til
et nyt våbenkapløb«, sagde Kostin, der er meget tæt på Putin.
»NATO kræver flere våben og spreder flere våben i Europa, og
Rusland vil absolut give igen i samme mål.« Den tidligere
amerikanske forsvarsminister William Perry har fastslået samme
pointe – at holdningen med »affyr på befaling« og den
uforsvarlige amerikanske militære oprustning både i Europa og
i Stillehavsområdet, har bragt verden nærmere til krig, end
det nogensinde var tilfældet under den Kolde Krig.
Kostin kom med endnu en advarsel, i lyset på trusler i USA’s
Kongres om endnu flere sanktioner mod Rusland: »Sanktioner mod
institutioner overhovedet ville, siger jeg personligt, være
ligesom at erklære krig. Jeg ser ingen grund til, at den
russiske ambassadør skulle blive i Washington længere efter
det, eller at den amerikanske ambassadør skulle blive og
svømme i koldt vand i Moskva. Jeg mener, at dette er en ’værre
end den kolde krig’-situation, og det er meget farligt. Og jeg
mener, at Kongressen leger med ilden, for relationerne går fra
dårlige til værre, og det har vi ikke ansvaret for.«
Der findes kun én måde at stoppe galskaben på. De geopolitiske
blænder må rives bort fra de amerikanske og europæiske

befolkningers øjne, og i særdeleshed fra deres lederes øjne.
Det nye paradigme for menneskeheden, som for længst er blevet
foreslået af Lyndon og Helga LaRouche, er ikke længere blot en
vision for fremtiden – det ligger lige foran os, i den Nye
Silkevej, der allerede er i færd med at transformere
flertallet af nationer i verden, i Asien, Afrika, Latinamerika
og selv i dele af Europa og USA. At tilskrive denne
transformation, der hviler på et tæt samarbejde mellem Kina og
Rusland i både økonomiske og strategiske anliggender, onde
hensigter, er det rene galskab. Der er intet, der holder de
vestlige nationer tilbage fra fuldt og helt at deltage i denne
nye organisering af relationer i verden – ikke ved at blive
erstattet som den dominerende magt af de fremvoksende magter
(sådan, som de sande geopolitiske troende siger, det forholder
sig), men derimod som fulde partnere i et partnerskab mellem
suveræne nationer, der er forpligtet over for én fælles
vision: en bedre fremtid for menneskeheden.
LaRouche Political Action Committee’s afsløring af det
britiskorkestrerede »Russiagate« som et kupforsøg imod USA’s
regering, er nu brudt ud i offentlighedens søgelys, men City
of Londons og Wall Streets finansielle Herrer ville foretrække
krig frem for en afslutning på deres imperierige. Denne kamp
kan vindes, men desperationen hos den døende art, der kendes
som oligarkiet, efterlader meget lidt tid til at opnå denne
store transformation. Tiden for handling er nu inde for alle
gode sjæle.
Foto: »Kupmagere ’in action’.« (Fotoet er faktisk taget efter
Boston-bombningerne; Whitehouse photo)

