Stormagtsledere samles på G20
i et historisk øjeblik for at
stoppe krig,
vende sig mod nyt paradigme
Den 26. juni (EIRNS) Statsoverhoveder er allerede på vej eller
er ankommet til Osaka, Japan, til G-20-topmødet den 28.-29.
juni, hvor der på sidelinjen er adskillige møder mellem
stormagternes statsoverhoveder. Blandt de mange bilaterale og
multilaterale møder er de meget betydningsfulde samtaler på
tomandshånd mellem blandt andre præsident Donald Trump og de
tre ledere, den kinesiske præsident Xi Jinping, den russiske
præsident Vladimir Putin og den indiske premierminister
Narendra Modi. Disse udgør den historiske mulighed for at
tilsidesætte de intense beskidte operationer som Russiagate
eller Trumpgate, rettet mod det amerikanske præsidentskab og
det amerikanske folk, og dæmoniseringen af Kina og Rusland via
netværk fra det døende Britiske Imperium og de finansielle
kredse, hvis geopolitiske kneb for at sætte USA op imod
Rusland, Kina, Iran, Syrien, Venezuela og mange flere truer
med altomfattende krig.
I dag, samtidig med at Trump var på vej til Japan, var
LaRouche PAC-aktivister i Kongressen, Capitol Hill, for at
distribuere vigtige oplysninger til alle de 535
kongreskontorer, især offentliggørelsen af de to nye videoer –
“Schiller Instituttets mindehøjtidelighedskoncert: Lyndon H.
LaRouche, Jr. Triumf (1922-2019)” og “dokumentarfilmen
LaRouche: Robert Muellers Første Lejemord”; samt 24. junierklæringen: “Stop Tredje Verdenskrig, rens LaRouche”. Lyndon
LaRouches historie viser tydeligt hans enestående
udviklingsprogrammer og interventioner, baseret på principper
der er hårdt tiltrængte på nuværende tidspunkt, og en rensning
af hans navn vil frigøre ånden og modet til at virkeliggøre

hans vision.
LaRouche PAC uddelte også en ny national pressemeddelelse til
Kongressen: “Når fremtidige historikere ser tilbage på denne
uge, vil de så se et vendepunkt eller en nedstigning til vejen
mod helvede?” Denne erklæring påpeger, at: “Mens præsidenten
tager til Osaka, hvor lederne af USA, Rusland, Kina og Indien
har brug for at være frie til at diskutere en firemagtsaftale
for fred, udvikling og en ny finansiel arkitektur, bliver
spøgelset af den ultimative krig brugt til at terrorisere
verden og skifte emnet. Det må ikke tillades. “Faren for krig
vil være i fokus på LaRouche PAC’s fredags-webcast 28. juni
med vært Matthew Ogden og gæst Paul Gallagher, der vil
rapportere om truslen om en gentagelse af den cubanske
missilkrise fra 1962.
Den særlige krigsrisiko som LaRouche PAC-erklæringen afslører,
er, at nyligt vedtagne love har givet bemyndigelse til et U.S.
Cyber Command med beføjelser til at udføre angreb på andre
nationer uden præsidentens godkendelse eller endda viden! Det
fratager præsidenten muligheden for at udvise dømmekraft, for
at forhindre ubegrundede angreb, modangreb og total krig,
netop som Trump heldigvis gjorde i sidste uge for at stoppe et
militært angreb på Iran. Den slags lovløshed og korruption af
institutioner, der ville oprette et sådant fordækt Cyber
Command opstod i løbet af de seneste år af den vanvittige
Russiagate-periode,
iscenesat
af
den
britiske
efterretningstjeneste og dens amerikanske kriminelle partnere.
Så i går kommer der, fra de samme netværk af krigshøge i enten
den neo-konservative eller liberale fraktion, en ny trussel
for at sabotere G20-mødets “Fire Magts”-potentiale. NATO’s
generalsekretær, Jens Stoltenberg, udstedte et ultimatum til
Rusland, at landet har fem uger til at afmontere sit “SSC-8”
missilsystem, “ellers”. Denne trussel står på dagsordenen for
NATO’s forsvarsministres møde i Bruxelles. Det vil sige, at
inden den 3. august skal Rusland destruere en bestemt klasse
af missiler, som Stoltenbergs hævder er i strid med traktaten

om mellemdistanceraketter fra 1987 (INF). I dag kom det
russiske svar. Viceudenrigsminister Sergei Ryabkov sagde, at
når NATO’s “trusler begynder at udmønte sig i virkelige
handlinger, bliver vi nødt til at træffe militære
modforanstaltninger.”
NATO har således startet en ny anti-russisk balancegang på
randen krig umiddelbart før det kritiske G20-topmøde. På trods
af alt dette gav Trump i dag udtryk for sin glæde over tanken
om at rådføre sig med sine “venner” i den kommende uge. Han
sagde om Kina: “Jeg ønsker at have et godt forhold til Kina.
Xi er en tæt personlig ven – han er fantastisk.”

