Pompeo
og
Bolton
drager
verden mod krig mens Trump
bevæges mod samarbejde
Den 8. maj (EIRNS) – Intensiteten af de voldelige erklæringer
mod både Rusland og Kina, der kommer fra USA’s
udenrigsminister og den nationale sikkerhedsrådgiver, Pompeo
og Bolton, står i skarp kontrast til præsident Donald Trumps
bestræbelser på at etablere venlige forbindelser med Rusland
og at forhandle om en konstruktiv samarbejdsaftale med Kina.
Ved at fremprovokere kriser i flere brændpunkter – Venezuela,
Iran, Korea – og rette ekstreme angreb mod Kina og Rusland, er
Pompeos aktuelle turné i Europa et åbent fremstød for militær
konfrontation, ved bevidst at erklære, at fredeligt samarbejde
skal erstattes med geopolitisk konflikt. På Arktisk Råds møde
i denne uge fortalte han medlemslandene, at deres historiske
tilgang til en fælles og fredelig udvikling af regionen skal
afsluttes, at de må tilslutte sig USA’s fordømmelse af
indbildt kinesisk og russisk “aggression” og sammenlignede
endog Kina med det nazistiske Tyskland. Pompeo annullerede
derefter et planlagt besøg i Tyskland uden at informere
tyskerne om årsagen, for at flyve til Irak hvor han belærte
irakerne om, at de skal beskytte amerikanske tropper i deres
land fra et forestillet iransk angreb. (Det irakiske
udenrigsministerium meddelte i en erklæring efter Pompeos
afsked, at premierminister Adel Abdul-Mahdi havde fortalt ham,
at “hans land ville fortsætte med at styrke venskab og
samarbejde med alle venlige nabolande, herunder Iran.”)
Pompeo besøgte derefter Storbritannien, hvor han udgød: “Det
var tydeligt i mine samtaler både med Jeremy Hunt og med
premierminister May, at det særlige forhold ikke blot består,
det blomstrer.” Han fortalte pressen, at Arbejderpartiets
leder Jeremy Corbyns afslag om at støtte den amerikansk
støttede falske “præsident”, Juan Guaidó, i Venezuela var

“modbydeligt”.
Og dog, præsident Trump var på næsten samme tidspunkt i færd
med at udsende endnu et tweet, der stemplede briterne som de
primære gerningsmænd i det forræderiske kupforsøg mod hans
præsidentskab. Han skrev: “Denne britiske spion, Christopher
Steele, forsøgte ihærdigt at få dette (det falske dossier) ud
før valget. Hvorfor?”
Trump henviser til afsløringen af et dokument, indeholdt i
loven om informationsfrihed (FIOA), der blev offentliggjort
den 7. maj i kraftigt redigeret form af viceudenrigsminister
Kathleen Kavalec, fra et møde hun holdt sammen med tidligere
MI6-agent Steele den 11. oktober 2016 – en måned før valget og
kun ti dage før Comey m.fl. indgav en ansøgning ved FISAdomstolen (Foreign Intelligence Surveillance Court), der
anmodede om godkendelse til at spionere mod Trump-kampagnen,
hvis anmodning udelukkende afhang af det falske Steeledossier. Kavalecs notater viser, at Steele var “ivrig efter at
se denne information komme frem før den 8. november”, dvs.
valgdagen. Denne rapport bekræfter, at Steele handlede på sit
tidligere erklærede had mod Donald Trump på vegne af det
Britiske Imperium og Hillary Clinton-kampagnen (som havde
betalt for Steeles dossier). Dette udgjorde en direkte
indblanding i det amerikanske valg på vegne af en fjendtlig
udenlandsk magt – ikke russerne, men det Britiske Imperium.
Ironisk nok, har Joe Biden, den mere end 70-årige demokrat,
der nu har bekendtgjort sit kandidatur til præsident, fortalt
en bidragsindsamler, at han havde modtaget et opkald fra
premierminister Theresa May, som udtrykte “bekymring” over
Donald Trump og opfordrede ham til at stille op imod ham.
Således var det ikke kun den britiske efterretningstjeneste,
som greb ind i det amerikanske valg, men den britiske
regeringsleder er også direkte indblandet, desperat efter at
besejre Trump. Faktisk offentliggjorde Overhuset en rapport i
december 2018 med en advarsel om, at det “særlige forhold”
ikke kunne overleve en anden periode med Donald Trump, og at

det ikke kunne tillades.
De der i løbet af det sidste halve århundrede har forsøgt at
afvise eller tilbagevise Lyndon LaRouches fastholdelse af, at
det Britiske Imperium var USA’s historiske, og fortsat,
primære fjende af en civiliseret verden, bliver nu tvunget til
at bearbejde denne grundlæggende fejl i deres forståelse af
historie og aktuelle forhold. Fremkomsten af en præsident der
ikke er bange for at afsløre britisk bagvaskelse, der er imod
imperiale krige, og som fremmer samarbejde mellem Rusland,
Kina og USA, har tvunget briterne til at afsløre dem selv, som
den styrende kraft bag deres korrupte aktiver i USA, der i
stigende grad har tjent imperiet siden Franklin D. Roosevelts
død og mordet på John F. Kennedy. Dette gælder især for
regeringerne under Bush-familien og Barack Obama, hvis
tilhængere i dag desperat forsøger at fortsætte kupforsøget
mod Trump på trods af sammenbruddet af svindelnummeret med
“Rusland-samarbejdet”. Endnu værre er, at Bolton/Pompeo/
Pence-trioen åbent modarbejder stort set ethvert skridt, som
Trump har taget for at genoprette USA’s suverænitet, ved at
prædike
geopolitiske
splittelser
og
krigstruende
konfrontationer, der truer med en ny global krig.
Denne modsætning i den amerikanske politik kan og må løses ved
at bringe USA ind i et nyt paradigme af samarbejde med Kina og
Rusland om den Nye Silkevej, i bekæmpelsen af terrorisme og i
etableringen af en ny økonomisk verdensorden. Det eneste sikre
middel til at løse denne eksistentielle opgave som
menneskeheden står over for er, at præsident Trump frifinder
Lyndon LaRouche og således gør LaRouches tanker om dette nye
paradigme tilgængelig for borgerne i USA og den menneskelige
familie af nationer.

