Briterne
satser
på
konfrontation med
Rusland i overensstemmelse
med
’The Great Game’ – det store
spil;
Det
er
modbydeligt
og
usikkert
og kan give bagslag
Leder fra LaRouchePAC, 27. marts, 2018 – For enhver, der ikke
er en sinke, er den modbydelige natur af premierminister
Theresa Mays og kohorters Skripal-forgiftnings- og antiRuslandsmobilisering en åbenlys »Great Game«-manøvre for at
forhindre den potentielle realisering af en amerikansk-russisk
hældning over mod »Nye Silkevejsrelationer«, for fred og for
udvikling. Hele Mays anti-russiske, internationale
mobilisering er blot en ny fase af det igangværende Trump-gate
kupforsøg, med det formål at bringe det amerikanske
præsidentskab til fald. Briterne er ligeledes i centrum for
gennemførelsen af denne fase: MI6, Christopher Steele, Richard
Dearlove, Sir Andrew Wood, Robert Mueller og andre
håndlangere.
Der er ingen legale belæg for Theresa Mays kampagne for at
anklage Rusland for forgiftningen i Salisbury den 4. marts –
ingen beviser, ingen analyse, ingen juridiske standarder. May
selv var politisk på vej ned og ud, inden for ganske få dage,
indtil denne beskidte operation blev lanceret; og nu forventes

verden at hylde hende som en »anti-Ruslands-heltinde«.
»Det er modbydeligt; det er usikkert«, sagde Helga ZeppLaRouche i dag og bemærkede, at dette tydeligvis er briterne,
der anstifter konfrontation. »Vi kan få det til at give
bagslag«, sagde hun. Hold fast i sandheden og brug ethvert
middel til at afsløre den onde hensigt og dens gerningsmænd.
Det er rent strategisk meget vigtigt, at den russiske
viceudenrigsminister Sergei Ryabkov i dag gentog, at den
forpligtelse stadig er aktiv, som fornylig blev indgået af den
russiske præsident Vladimir Putin og præsident Donald Trump,
til en dialog om stabilitet og sikkerhed. Det forholder sig
således, på trods af gårsdagens amerikanske, pro-britiske
ordre til udvisning af 60 russiske diplomater og lukning af
det russiske konsulat i Seattle. Ryabkov sagde i dag,
rapportret i Sputnik, »Vi har brug for denne dialog,
præsidenterne for vore lande talte om det i en telefonsamtale
for et par dage siden. Vi opgiver ikke denne dialog, vi vil
bevare den.« Herudover fordømte Ryabkov USA’s udvisninger.
I løbet af de seneste 24 timer har ledere i andre lande udtalt
sig imod denne briternes ’udsmidning af bumser’. Den østrigske
kansler Sebastian Kurz sagde i dag, at hans nation ikke ville
udvise russiske diplomater. Han sagde, at Østrig traditionelt
er et neutralt land; det er en bro mellem Øst og Vest.
Diplomater er velkomne og nødvendige i Østrig.
Der høres også udtalelser imod det britiske/EU-fremstød for
konfrontation med Rusland internt i selv Tyskland, og
ligeledes i Italien. Det rapporteres, at på EU-topmødet for
statsoverhoveder i Bruxelles den 22.-23. marts, fremlagde May
og den tyske kansler Angela Merkel krav om nye, skrappe
sanktioner mod Rusland, men at dette blev blokeret som værende
forkert af den italienske premierminister Paolo Gentiloni.
Dernæst rejste han hjem, og på trods af, at han er afgående
leder, udviste han to russiske diplomater og demonstrerede
således det intense pres, der lægges på de europæiske ledere

af briterne og deres kohorter internt i USA. Denne handling
blev prompte fordømt af andre i Italien som værende forkert og
som en »præmatur« dom.
Torsdag vil Trump besøge det nordøstlige Ohio for at tale om
infrastruktur. Dette er i hjertet af Rustbæltet, som ville
blive transformeret til et kraftcenter under betingelser, der
afgøres af USA’s samarbejde med USA og Rusland og Kina under
Bælte & Vej Initiativet, og med LaRouches Fire Love.
Foto: Premierminister Theresa May mødtes med præsident Trump
på Davos Økonomiske Verdensforum, 25. jan., 2018.

