Det britiske Imperium er
desperat for at
bevare kontrollen – der er
kupoperationer
i gang i USA, Italien og
andre steder
Leder fra LaRouchePAC, 28. maj, 2018 – Vi sidder på en
krudttønde. I Europa hober destabiliseringerne sig op. I
Italien fandt den seneste fase af blokering af suverænitet og
vælgernes vilje sted i går aftes, da præsident Sergio
Mattarella afviste den ministerplan, som koalitionspartierne
M5S og Lega havde præsenteret – idet han modsatte sig valget
af Paulo Savona som økonomiminister – og i stedet erklærede en
ex-IMF-nedskærings-hitman, Carlo Cottarelli, som tiltrædende
premierminister med mandat til at danne regering. Når
Cottarellis ministerliste bliver sendt til parlamentet, vil
den blive afvist, hvilket vil udløse endnu mere kaos og
nyvalg. Dette er et kup; men det Londoncentrerede
»finanssamfund«, udtrykt gennem Handelsblatt, applauderer
Mattarella for at have blokeret for »populisme«.
I Spanien truer en krise, med et mistillidsvotum, som vil
blive debatteret senere på ugen, mod Rajoy-regeringen, der har
ulemper; men faren hidrører fra manglen på et positivt
politisk program fra nogen i det hele taget. Den potentielle
ustabilitet her truer i særdeleshed de dele af den Iberiske
Halvø, der har satset stærkt på Bælte & Vej Initiativet.
I USA er Mueller/Russiagate-kuppet, endskønt det miskrediteres
for hver time, der går, stadig operativt og forårsager
ødelæggelse i den politiske beslutningstagning over hele

linjen. Og alt imens er Wall Street/City of London i færd med
at krakke, hvilket ses af de lappeløsninger, der for nylig er
blevet uddelt til Deutsche Bank, samt af de stadig forværrende
situationer i flere nationaløkonomier, som nu er under stærk
kritik, med spil om hurtige penge, der eksploderer i
Argentina, Brasilien og andre steder.
Situationen er meget farlig. Men det helt åbenlyse,
gennemgribende »britiske« element skaber en mulighed, der ikke
må forpasses, for at slå til og levere det dødbringende slag.
Det Londoncentrerede finansielle og geopolitiske magtnetværk
tyer nu til stadig mere åbenlyst beskidte midler for at modgå
fremskridtet for det nye, globale paradigme, der ses i den Nye
Silkevej.
Vores seneste, tunge skyts er LaRouchePAC’s »Memo til
præsident Trump: tiden er inde til at afslutte den særlige
relation; ophæv hemmeligstemplingen af alle
briterne har udgydt, om Deres kampagne i 2016«.

dokumenter,

Dette memorandum samler det hele. Som det erklærer, »Den
reelle historie … er, at briterne og deres venner i Obamaadministrationen kørte en operation for en total
kontraefterretnings- og informationskrig imod Donald Trumps
præsidentvalgkamp, fordi de vidste, at Trump kunne vinde
valget imod Hillary Clinton, en åndløs robotkandidat, der
fuldstændig havde mistet enhver forbindelse med amerikanere,
der ikke var knyttet til de på de to kyster hjemmehørende
eliter«.
Præsident Trump gentog selv i seks tweets hen over weekenden,
hvordan Russiagate er blevet til Spygate. For eksempel 26.
marts, »Hele denne Ruslands-kulegravning er rigget. Blot et
påskud for, hvorfor demokraterne og Svindler-Hillary tabte
valget og tabte stater, de ikke har tabt i årtier … #SPYGATE &
CONFLICTS OF INTEREST«. Selv om han forsømmer at nævne den
britiske faktor, henviste han dog til den rent historisk i sin
tale den 25. maj på Annapolis Flådeakademi og sagde, at »Vore

forfædre jordede Imperiet …«
Tiden er nu inde til at jorde Imperiet på verdensplan.
Indikationerne på, hvordan positive skridt, for den kommende
tid for en global, fælles fremtid for fred og udvikling, kunne
tage sig ud, kommer fra Asien. I Beijing i dag fik vi en
forpremiere at se på Shanghai Samarbejdsorganisationens
topmøde i Qingdao den 9.-10. juni, hvor præsident Xi Jinping
vil være formand for sessionerne, vært for den russiske
præsident Vladimir Putins statsbesøg og byde gæsteobservatørnationer velkommen, inklusive Iran. To dage senere
vil det mulige møde mellem præsident Trump og Nordkoreas
formand Kim Jong-un finde sted.

