Trump skal have mulighed for
at styre USA’s
politik over for Rusland: Vi
må knuse
Muellers Russiagate- svindel
Leder fra LaRouche PAC, USA, 15. jan., 2018 – Præsident Trump
har vedvarende og gentagent erklæret, at Robert Muellers
Russiagate er en svindel; et forsøg på at vælte nationens
vilje i præsidentvalget og i flere aspekter et direkte
forræderi. Han har ligeledes, i hele sin kampagne og som
præsident, om og om igen gentaget, at det, at have
venskabelige relationer med Rusland, er en »god ting« og
afgørende for en succesfuld amerikansk politik i verden.
Men politikken over for Rusland køres fortsat af andre.
Præsident Putin og udenrigsminister Lavrov siger næsten altid,
i forbindelse med diverse protester over amerikanske
politikker, der er skadelig for Rusland og amerikansk-russiske
relationer, at præsident Trump har forpligtet sig til at
forbedre relationerne, men at bestræbelserne på at få ham
fjernet holder ham tilbage. Dette er sandt, og må hurtigt
ændres.
En gennemgang af den russiske udenrigsminister Lavrovs
bemærkninger på sin pressekonference ved årets afslutning i
dag demonstrerer, hvor meget det haster med, at LaRouche PAC’s
kampagne for at afsløre og ødelægge Robert Muellers
britiskdirigerede kupforsøg mod Trump og mod Rusland, lykkes.
Idet han pegede på USA’s ulovlige beslaglæggelse af russisk,
diplomatisk ejendom i USA; på truslen om, at det succesfulde
samarbejde i Syrien for at besejre ISIS nu forvandles til en

opdeling af Syrien eller et fuldskala regimeskifte; på
udvidelsen af NATO-militærstyrker til Ruslands grænser; på
ensidige sanktioner og ensidig anvendelse af militærstyrke –
kom Lavrov med en streng advarsel:
»Vi er vidne til en devaluering af international lov og de
multilaterale institutioners svindende rolle.« USA og dets
allierede »ønsker stadig at tackle anliggender udelukkende på
basis af diktater og udstedelse af ultimatummer. [De] ønsker
ikke at høre andre globale politiske centres synspunkter og
ønsker i realiteten ikke at anerkende kendsgerningen med den
fremvoksende, multipolære verden. De metoder, de tyer til for
at begrænse deres rivaler, er for det meste snarere tvivlsomme
og skruppelløse. De spænder vidt i deres metoder – fra
deployering af et globalt missilforsvarssystem til ensidige
sanktioner, ekstraterritorial anvendelse af deres lovgivning
og trusler om at tackle alle internationale spørgsmål
udelukkende i overensstemmelse med deres eget scenarie, hvor
de ikke viger tilbage for noget, inklusive anvendelsen af
brutal militærmagt.«
Disse ting er sande – men, det er af yderste vigtighed at
understrege, at vi befinder os ved et punkt i historien, hvor
denne globale krise kan ændres, at USA kan befries fra den
britiske politiks indflydelse og fra britisk ideologi.
Geopolitik kan og må tilintetgøres – denne darwinistiske hundæder-hund-mentalitet med nulsums-konflikter og konfrontation –
til fordel for det win-win-koncept, der ligger til grund for
den Nye Silkevej. Dette er, hvad Trump favnede på sin rejse
til Kina i november. Det er det, som den franske præsident
Macron ligeledes favnede på sin rejse til Kina tidligere på
måneden. Og det er det, som Lyndon LaRouche igangsatte for
halvtreds år siden ved at skabe de nye ideer, der kræves for
at løfte menneskehedens tankegang op til et højere niveau: til
niveauet for lovene for det fysiske univers og se halvtreds
eller tusinde år frem for at opdage, hvad det er, vi i dag må
gøre.

Kupmagerne mod Trump er i store vanskeligheder. Den
Amerikanske Kongres har nu i sine hænder de dokumenterede
beviser på, at hele kampagnen for at dæmonisere Rusland og
fjerne Trump fra embedet har været bygget på løgne, på
fabrikationer af MI6-agent Christopher Steele og hans
medskyldige. Meget af det er klassificeret og kan endnu ikke
offentliggøres, men nøglepersoner i Kongressen har haft mod
til at gøre det kendt, at alvorlige forbrydelser er blevet
begået af FBI, Justitsministeriet og CIA-ledere fra
Bush/Obama-æraen, og som i dag opererer som en kriminel klike
uden for regeringen.
Bestræbelsen på at redde deres kup ved at erklære, at
præsidenten er racist og en galning, udtrykker en tilstand af
hysteri og panik fra netop de personers side, der er
ansvarlige for de racistiske og sindssyge politikker, der har
holdt verden nede i fattigdom og evindelige krige i de seneste
to årtier.
Der er ingen tid at spilde. Den Nye Silkevej er vejen til at
forene verden bag et højere niveau af tænkning og samarbejde.
Det vil kun virke med en hermed parallel kampagne for at
omorganisere det korrupte, vestlige finanssystem, gennem
Glass-Steagall og de hermed forbundne »Fire Love«, som
LaRouche har fremlagt. Det ligger i vore hænder.
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