Forsvar en præsident for fred
–
imod krigsfraktionens forsøg
på kup
Leder fra LaRouchePAC den 10. september 2018 — Enhver der ikke
lider under det nu velkendte “Trump forstyrrelsessyndrom” kan
se, at præsident Donald Trump har begyndt på at fjerne den 60årige trussel om atomkrig over den koreanske halvø, noget der
alene og i sig selv ville være en større bedrift for en enhver
præsidentperiode. Det er ligeledes indlysende, at en neokonservativ krigsfraktion, anstiftet af London og britisk
efterretningstjeneste, forsøger at tvinge præsidenten ind
i, som minimum, en krigskonfrontation med Rusland i Syrien –
en væsentlig bestanddel af et kup for at tvinge ham ud af
embedet.
Denne krigsfraktion vil ikke acceptere præsident Trumps
afvisning af USA’s geopolitik som den eneste, britisk styrede,
dominerende supermagt, samt regimeskiftekrige efter
forgodtbefindende. Så de nægter at acceptere det amerikanske
folks valg af ham som præsident.
Ligesom den juridiske snigmorder Robert Mueller var
medvirkende, da han som FBI-direktør var med til at igangsætte
vicepræsident Dick Cheneys katastrofale krig i Irak, bruges
Muellers forsøg på justitsmord på Præsident Trump til at
starte krig om Syrien. Det kunne føre til atomkrig, med de
mange russiske, britiske og amerikanske marinefartøjer. der er
samlet og udfører øvelser samtidig i det østlige Middelhav ud
for Syrien.
I denne krise er intet vigtigere end at have USA under ledelse
af en præsident, der er forpligtet til fredelige

stormagtsrelationer med Rusland og Kina og venlige
udvekslinger med deres ledere, uanset handelstvister. Den
“anonyme klumme-forfatter” i administrationen – hvis han er
ægte – udgør faktisk en trussel imod den nationale sikkerhed.
Han/hun/det truer med, at krigsfraktionen forsøger på at
overtage Det hvide Hus indefra, fra en fredspræsident, der
også stadig er åben for en anti-Wall Street-politik, for
infrastruktur og investeringer, hvilket han førte valgkampagne
på.
Med et afgørende valg om bare få uger er det amerikanske folk
nødt til at mobilisere for at forsvare præsidenten mod dette
kup. EIR og LaRouchePAC leverer våbnene til afsløringen af
krigsfraktionen og våbnene til en økonomisk politik til at
besejre Wall Street og City of London.
Publikationen American Banker har netop advaret Wall Street
om, at “populisme” truer med et pludseligt politisk ‘comeback’
for Glass-Steagall-loven, og minder om at både kandidater og
Præsident Trump offentligt har taget det i betragtning. Den
såkaldte “valutakrise på de fremvoksende markeder” truer med
et internationalt sammenbrud
finansiel nedsmeltning.
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Glass-Steagall-bankseparation og massiv kredit til
højteknologisk infrastruktur er derfor i bund og grund
forbundet med nødvendigheden af fredeligt amerikansk
samarbejde med stormagterne Kina og Rusland. Dette er
sammensmeltningen af EIR’s grundlægger Lyndon LaRouches “Fire
Love” for økonomisk fremgang med Bælt- og Vejinitiativet fra
Kina, som bliver en verdensomspændende fornyelse af vigtig,
basal økonomisk infrastruktur.
Alt dette står på spil i indeværende valgperiode.

