Britiske paralleller til det
amerikanske oprør
Den 19. december (EIRNS) – Vanviddet fortsætter i den
amerikanske rigsretsproces og demonstrerer endnu en gang, at
det ikke er andet end et orkestreret kupforsøg af
ophavsmændene
til
“Russiagate”
i
de
britiske
efterretningscirkler og deres aktiver i det Demokratiske
Parti. Nancy Pelosi, der selvfølgelig er klar over, at de
latterlige rigsretssagspunkter er usande, og ikke engang ville
være forbrydelser selv om de var sande, venter nu med at
overføre sagen til retsbehandling i Senatet indtil det nye år,
i håb om at der skal opstå et mirakel, der kan retfærdiggøre
deres faktiske kriminelle hensigt. Justitsminister William
Barr gjorde det her til aften klart på Fox News, at der er
begået alvorlige kriminelle handlinger af kupmagerne, og at
den særlige anklager John Durhams efterforskning agter at
gribe
fat
om
nældens
rod,
ikke
kun
i
FBI
og
justitsministeriet, men også i CIA og andre agenturer. Durham
har nu udbedt sig mange af de relevante dokumenter vedrørende
tidligere CIA-direktør John Brennan, der kørte en stor del af
Russiagate-svindlen.
Hensigten – at forhindre Trumps bestræbelser på at etablere
venskabelige forbindelser mellem USA og Rusland og Kina og
således opbryde den britiske imperialistiske opdeling af
verden i uforsonlige blokke – er den samme som i ”Ukraine”,
udvidelsen af kuppet, eftersom de britiske samt Obamas
efterretningsfolk er hektiske for at dække over deres direkte
rolle i det kriminelle kup mod den valgte Ukrainske regering i
forbund med åbenlyse nazi-bander, med det formål at starte en
krig med Rusland. Da det ukrainske folk overvældende stemte
imod det nynazistiske regime til fordel for præsident
Volodymyr Zelenskys intention om at genoprette forbindelserne
med Rusland, arbejder Trump nu sammen med Zelensky i dette

øjemed. Den falske rigsretsanklage om “magtmisbrug” for Trumps
bestræbelser på at afsløre denne massive forbrydelse er
latterlig, men alligevel ekstremt farlig.
Situationen i Storbritannien har mange ligheder – selvom man
skal være varsom her, da det er det britiske imperium, der
står på spil. Boris Johnson og hans toprådgiver, Dominic
Cummings, har appelleret til arbejderklassen i Storbritannien,
der traditionelt er på linje med Labour-partiet, for at
genoprette Storbritanniens historiske industrielle kapacitet
og dens styrke inden for videnskabelig forskning og
infrastruktur, med et resultat svarende til Trumps
‘jordskredssejr’ i traditionelle ‘Demokratiske’ stater ved
valget i 2016. De lag indenfor både arbejderpartiet og det
konservative parti, der kæmpede imod Brexit-afstemningen i
2016, som var stærkt støttet af Johnson, blev stort set fejet
ud af embederne ved det nationale valg, som gav Johnson hans
historiske flertal.
I både Storbritannien og USA ignoreres det hastigt
fremstormende økonomiske sammenbrud. Det er aldeles muligt, at
præsident Trump, når boblen brister, vil ty til LaRoucheløsningen, det amerikanske systems politik efter Alexander
Hamiltons principper, snarere end til Wall Street-slænget
omkring ham. Det er mindre sandsynligt, at Johnson vil gøre
det samme, men hvis USA går sammen med Rusland og Kina,
hvilket Trump forsøger at gøre, kan denne kombination, med
Indien og andre der måtte tilslutte sig, indføre et nyt
paradigme for verden, og trække selv briterne med. Dette har
været LaRouche-bevægelsens hensigt igennem adskillige årtier –
det ligger nu direkte på bordet, hvilket kræver fuld
mobilisering af denne nations patrioter og verdens borgere.

