Det er tid til ”Russiagates”
endegyldige tilintetgørelse.
Schiller
Instituttets
ugenlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 22. juli
2020
I sammenfatningen af den strategiske krise, begyndte Helga
Zepp-LaRouche med at citere en russisk, strategisk ekspert,
Lukin, som advarede om, at verden nærmer sig et katastrofalt
øjeblik, hvor den eneste ”stabile ø” vil være Kina. At
briterne optrapper deres angreb mod Kina, gennem personer som
[udenrigsminister] Mike Pompeo og forsvarsminister Esper, gør
det påtrængende nødvendigt, at William Binneys stemme høres i
morgen på hans pressekonference.
Mens Pompeo boltrer sig med nogle af Russiagates britiske
sponsorer i London og forkynder sin kærlighed til det ”særlige
forhold”, lukkede hans agenter i USA Kinas konsulat i Houston.
Men Binney kan vise, at Pompeos kærlighedsaffære med London
fører tilbage til hans bestræbelser på at beskytte løgnene,
skabt i London, om russisk hacking, eftersom han reagerede på
en underretning fra Binney, om hvordan der ingen russisk
hacking var, ved at skjule det for offentligheden – hersker
der nu, efter hans afskyelige optræden i London, nogen tvivl
om, at han arbejder i imperiets tjeneste mod Præsident Trump?
Og at hans aktiviteter er udtænkt for at sabotere muligheden
for et P5-topmøde, organiseret af Præsident Putin, ved at gøre
det umuligt for Præsident Trump at deltage?
Dette er sandhedens øjeblik, når sandheden bliver det mest
magtfulde våben. Zepp-LaRouche var glad for de nylige

udtalelser fra Trump om nødvendigheden af at bære maske for at
beskytte sig mod coronavirusset, og sagde at det viste de
lederskabskvaliteter, der er nødvendige for at bringe USA ind
i det Nye Paradigme. Med bekendtgørelsen fra hans stabschef,
Meadows, om at Durham-undersøgelsen snart er færdig, og at der
vil blive rejst anklager, vil Binneys pressekonference levere
de beviser, som én gang for alle kan gøre en ende på den
geopolitiske fremstilling af Rusland – og Kina – som fjender
af USA.
Link
til
konferencen
afholdt
23.
https://www.youtube.com/watch?v=-t4m7VZOFMc
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