Pompeos elskede amerikanskbritiske ‘særlige forhold’
ligger bag kuppet mod Trump
– Bill Binney afslører det
den 23. juli
Den 21. juli (EIRNS) – Pressekonferencen med William Binney,
tidligere teknisk direktør i NSA, planlagt til den 23. juli,
fik en forøget betydning i dag, som nøglen til bestræbelserne
på at afsløre og afbryde det igangværende britisk-amerikanske
kup-apparat, der agerer imod præsident Donald Trump for at
forhindre enhver realisering af hans præsidentskabs
initiativer til venskabsdiplomati med Rusland og Kina. Der er
især en afgørende gunstig lejlighed for, at Trump og lederne
af Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien kan drøfte
vigtige emner på et topmøde mellem FN’s permanente fem
nationer, et møde som præsident Vladimir Putin har taget
initiativ til.
Emnet for pressekonference den 23. juli er, “William Binney
fremfører sin sag for Verden: Der var intet Russisk hack”. Den
særlige betydning kommer ind i billedet, fordi Trumps
udenrigsminister Mike Pompeo er i London i dag – hvor han
kvidrer over det “særlige forhold” mellem Storbritannien og
USA, når det samtidig står klart, at Russiagate, det
“uredelige dossier” og alle andre beskidte operationer mod
Trump har en britisk oprindelse. Trump sagde endda 11. juli,
at “den forhenværende britiske agent, Christopher Steele,
skulle bringes til USA for hans forbrydelser – udleveres,
retsforfølges og puttes i fængsel”.
Ironisk nok udgav det britiske parlament i dag en sindssyg
rapport om, at russere skulle have stjålet Brexit-valget og

adskillige andre påståede forbrydelser, samtidig med at man
takkede samme miskrediterede Christopher Steele (og andre
højtstående britiske efterretningsfolk), som Trump korrekt
identificerer som en kriminel løgner for hans bidrag til deres
rapport. Det ser ud til, at det samme britiske hold, der kørte
Russiagate mod Trump, nu også har vendt deres kanoner imod
premierminister Boris Johnson, især efter at han den 30. juni
opfordrede til en “New Deal” i stil med Franklin D. Roosevelt.
Pompeo ved alt dette. Han er selve manden, der fik sandheden
at høre af hr. Binney i oktober 2017; at der ikke var noget
russisk hack i 2016 af det Demokratiske partis nationale
Komité, løgnens kerne, der blev brugt til at rulle Russiagate
ud imod Trump, hele vejen frem til rigsretssagen. Allerede i
2017 havde præsident Trump bedt Pompeo, daværende CIA-direktør
fra januar 2017 til april 2018, om at få historien fra Binney.
Binney orienterede ham. Men det stoppede med Pompeo. Ikke
alene blev der ikke fulgt op, men der blev efterfølgende
dækket over det. Binney blev aldrig bedt om at vidne for
Kongressen. Hans edsvorne erklæringer blev ikke tilladt af
dommerne i de fabrikerede retssager mod Trumps medarbejdere
Roger Stone og Michael Flynn.
Nu, efter at hans dom den 10. juli blev ændret af præsident
Trump, har Roger Stone udtalt sig. Han sagde den 13. juli på
Fox News, “Der var ingen russisk indblanding”. Han citerede de
tilgængelige ekspertudsagn fra Bill Binney og Ray McGovern,
tidligere CIA-analytikere. Denne uges pressekonference vil
sige alt.
Hvad med Pompeo? Under sit besøg i London, hvor han i dag
mødtes med premierminister Boris Johnson og udenrigsminister
Dominic Raab og andre, kunne Pompeo ikke nok rose det “særlige
forhold”, Storbritannien og USA imellem, og kunne ikke nok
fordømme Rusland og Kina. Pompeo tweetede i går: “Dejligt at
være tilbage i London for at bekræfte #SpecialRelationship,
som vi deler med vores nærmeste allierede ….” Den 23. juli,
når han er tilbage i USA, vil Pompeo fortsætte sin anti-Kina-

kampagne med en tale i ‘Nixons præsidentielle Bibliotek’ om
“Det kommunistiske Kina og den frie verdens fremtid”.
Ligeledes talte forsvarsminister Mark Esper i dag via video
fra Pentagon til det Internationale Institut for Strategiske
Studier i London, der hylder den amerikanske rolle i Det
indiske Ocean/ Stillehavet for at imødegå “Kinas dårlige
opførsel”.
I en gennemgang af denne udvikling sagde Schiller Instituttets
formand, Helga Zepp-LaRouche, i dag, at “afsløringen af det
britiske kup er ekstremt vigtigt … Netop i dag mødtes Pompeo
med de kræfter, som muligvis ikke har igangsat kuppet, men som
kunne have stoppet det… Dette ‘særlige forhold’ er det
centrale problem i konfrontationen og den potentielle krig med
Rusland og Kina. ”Problemet er risikoen for krig”.
På økonomiens område samt bekæmpelsen af pandemikrisen og
fødevarekriserne, er et topmøde mellem P5-statsoverhovedene
presserende med henblik på at indlede samarbejde om
prioriterede økonomiske foranstaltninger. Regeringspakkerne
med sikkerhedsnet og finansielle ‘julegaver’ har med få
undtagelser indtil videre ikke bragt løsninger. I morges ved
daggry godkendte Det europæiske Råd efter 4 døgns tovtrækkeri
et ”Næste Generation EU”-program, som en ekspert på stedet
kalder ”Den økofascistiske europæiske Føderalstat”. Planen med
de økonomiske lettelser omfatter 750 milliarder euro i tilskud
og lån over fem år, med start 2021, og indebærer beskatning
over hele EU’s område, budgetkontrol, og erklærer at
“klimatiltag vil blive integreret i politikken”. Dette er fra
en uvirkelig verden
I USA begyndte Det hvide Hus og Kongressen i denne uge at
drøfte den næste anti-COVID-19 økonomiske pakke, med
tovtrækkeri om hvad der skal gøres. I Japan forhandles der om
den tredje nødpakke, der skal vedtages i efteråret, efter at
der blev brugt 2,2 billioner dollars i forbindelse med de to
første planer siden marts måned. I det globale syd er der ikke

engang spillerum for foregivelse af hjælpeprogrammer. Der er
behov for et nyt verdensomspændende system.
Zepp-LaRouche understregede både de økonomiske behov og
behovet for at afslutte krigstruslerne. “Et topmøde er den
nødvendige ramme for at afbryde den voksende kolde krig med
Kina …. [verdens] økonomien er i en så forfærdelig tilstand,
at vi har brug for den industrielle produktion fra alle lande,
der arbejder sammen “imod hungersnød, pandemien, og med at
afhjælpe andre behov, herunder truslen fra andre vira”.
”Vi er nødt til at opbygge økonomierne i hvert eneste land på
planeten”, var hendes opfordring. Spred ordet om
pressekonferencen med Bill Binney den 23. juli.
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