Trump
advarer
om
‘det
militær-industrielle
kompleks’;
det britiske geopolitiske
kompleks ønsker ham i krig
eller ud
Den 20. maj (EIRNS) – Donald Trump, den første præsident i
mere end et århundrede til at holde taler om “det Amerikanske
økonomiske System”, kan nu være den første præsident i mere
end et halvt århundrede til at advare den amerikanske
befolkning mod “det militær-industrielle kompleks”, mens det
forsøger at presse ham til krig. Selv den iranske
udenrigsminister reagerede straks på, at præsident Trump havde
berørt noget vigtigt.
I Trumps interview med Fox News, der blev der sendt i nat,
sagde han på spørgsmålet om hvorvidt han ville afvente krig
mod Iran: “En dag vil nogen kunne forklare det, for der er en
gruppe, og det kaldes det militære industrielle kompleks. De
vil aldrig trække sig. De ønsker altid at kæmpe. “Dette sker
umiddelbart før amerikanske militær- og efterretningschefer
giver briefinger til Senatet og Repræsentanternes Hus for
lukkede døre om “hemmelige efterretninger”, angiveligt for at
vise at Iran og “dets stedfortrædere” er begyndt at angribe
amerikanske interesser i Sydvestasien og skal stoppes.
Spørgsmålet siden præsident Dwight Eisenhower har egentlig
altid været, hvad er det militær-industrielle kompleks? Imens
Trump talte til Fox News, blev britiske specialstyrker udsendt
til særlige stillinger i Den Persiske Golf for at “imødegå
iranske angreb på handelsskibe.” Den britiske stedfortrædende

øverstbefalende i Irak blev korrigeret af udenrigsministeren
for at gøre det klart, at Storbritannien absolut anser Iran
for at udgøre en trussel mod “koalitionens” styrker i området.
Nogle London-aviser indrømmede i sensationelle overskrifter,
at de øverste britiske efterretningsofficerer håndterede
notater og dossierer – falske, erkendte artiklerne – beregnet
på at ødelægge Trumps præsidentskab ved at fremstille ham som
den russiske præsident Vladimir Putins “udenlandske aktiv”.
Hvorfor?
Fordi
han
blev
valgt
på
at
fremme
samarbejdsrelationer med Rusland og Kina og forhindre
regimeskifte og “permanente krige.”
Det “amerikanske militær-industrielle kompleks” har i
virkeligheden altid været det britiske geopolitiske kompleks.
I Eisenhowers tid var det kredsene omkring Churchill, der
havde ejet Harry Truman og de britisk-schweizisk styrede
Dulles-brødre, der plagede Ike og JFK. Nu er det Trumps
britiske efterretningsfjender, der er blevet fuldstændigt
afsløret i at have forsøgt at bruge beskidte “efterretninger”
til at tvinge ham ud i et kup, eller tvinge ham til
krigskonfrontationer med de andre stormagter Rusland og Kina.
Permanent krig – måske krig uden mulighed for overlevelse –
eller økonomisk og strategisk samarbejde står på spil.
I et halvt århundrede har kun én førende amerikansk skikkelse
forstået disse “kendsgerninger om London”, og ubønhørligt
angrebet dem til forsvar for det amerikanske præsidentskab og
på bekostning af sin egen udstødelse, retsforfølgning og
forfølgelse. Dette var Lyndon LaRouche, mens han levede, og
stadig i dag. Hans sag omfatter fuldstændig de vigtige
spørgsmål i Trumps præsidentskab. Hans frifindelse, som
LaRouchePAC og hans beundrere i hele verden i stigende grad
mobiliserer for, kan afgøre disse spørgsmål til gavn for
menneskeheden.

