Der kastes mere lys over det
britiske
imperiums
spion/kupnetværk – skru op
for blusset
27. september (EIRNS) — I de seneste dage er der kommet meget
mere ud om de britisk forbundne internationale spionnetværk og
kupplaner mod det amerikanske præsidentskab, herunder Obamaadministrationens rolle.
I dag offentliggjorde dagbladet Berlingske Tidende på sin
website i Danmark en lang artikel baseret på interviews med
Bill Binney, tidligere teknisk direktør for geopolitisk og
militær analyse (indtil 2001) ved den amerikanske Nationale
Sikkerhedstjeneste, ‘National Security Agency (NSA), og Thomas
Drake, også en tidligere NSA-ekspert (indtil 2008). Artiklen
bærer overskriften: “Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk
aftale om dataovervågning: København var intet mindre end en
guldmine”. Dette refererer til det faktum, at NSA siden
1990’erne har haft en aftale med dansk efterretningstjeneste
om at tappe en speciel fiberoptisk kabel-central i København,
hvilket gjorde det muligt for NSA at indhente og lagre enorme
mængder data fra Europa, især med henblik på at overvåge
russisk og kinesisk telekommunikationstrafik. Binney påpegede
i artiklen, at ud over dataindsamlingen ”er sagen den, at det
giver dem magt over alle. Hvis nogen nogensinde kommer på
tværs, kan de retrospektivt analysere alt, hvad de nogensinde
har gjort online, finde noget [‘snavs’] på dem og slippe af
med dem. Det er hvad de forsøger at gøre med mig”. Drake
omtaler det bredere NSA-forbundne netværk i termer som “et
transnationalt syndikat til masseovervågning”.
Den 26. september offentliggjorde LaRouchePAC ”Bombshell
Disclosures of FBI/DOJ Crimes in Trump/Flynn Investigations,”

af Barbara Boyd (eksplosive afsløringer i forbindelse med
FBI/justitsministeriets undersøgelser af Trump/Flynn). Den
gennemgår tre kategorier af nyligt videregivet information,
herunder kommunikation fra FBI-agenter på tidspunktet for de
falske anklager mod generalløjtnant Michael Flynn – på
daværende tidspunkt Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver
– som bekræfter hvor beskidt og konstrueret operationen var.
Omkring 40 sider af disse nye oplysninger blev indgivet til
retten den 24. september på vegne af Flynn. Der er en planlagt
høring for Flynn den 29. september om, hvorvidt dommer Emmet
Sullivan endelig vil efterkomme justitsministeriets ordre om
at afvise anklagerne imod ham. Boyd bemærker også, at der så
tidligt som mandag den 28. september vil kunne offentliggøres
flere oplysninger om FBI’s forhåndsviden om, at det beskidte
dossier mod Trump mildest talt var upålideligt.
Præsident Donald Trump talte den 26. september på et valgmøde
i Harrisburg, Pennsylvania International Airport om dette nye
materiale meget tidligt i sin kampagnetale. Han gennemgik for
publikum nogle af de faktiske formuleringer i de nyligt
afslørede FBI-tekstmeddelelser fra 2016. De sagde, ”Trump
havde ret … vi burde ikke gøre dette … Vi har brug for
forsikring [mod at miste deres job på grund af det!]”. Trump
kaldte det: “en hel desinformationsaftale”, og pointerede at
”vi er gået igennem to og et halvt år” og har haft store
omkostninger på grund af disse løgne. Han sagde, at de
meddelelser man fik den 25. september viser kupmagernes
tankegang, “Vi vil have fat i Flynn for at få ‘skovlen under’
Trump”. Trump fordømte det som “ét stort svindelnummer”, og
sagde at det viser, at “vi er nødt til at få flertal i
Kongressen”, så dette aldrig kan ske igen. Derefter tog han
sigte mod ‘Shifty Schiff’, Adam Schiff, formand for
efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, “sikken en
skiderik, hvilket fjols”.
Disse nye afsløringer kaster lys over netværkene, der ikke
blot driver “Big Brother”-overvågning internationalt, men

truer valgprocessen i USA lige nu, til og med militær-opstand,
og i forbindelse med dette, opbakning til aktioner der
forværrer faren for verdenskrig. Specielt i forbindelse med
valget den 3. november beskyldes Trump nu gentagne gange og
fejlagtigt af de største medier og demokratiske partipersoner
for
at
hævde,
at
han
ikke
vil
respektere
afstemningsresultaterne, hvorfor de godtroende forventes at
antage, at militæret handler. For eksempel begyndte værten for
NBC’s “Meet the Press” i morges sit interview med general H.R.
McMaster, tidligere national sikkerhedsrådgiver (erstattede
Flynn), med at erklære, at embedsmænd i Pentagon taler om,
hvad militæret vil gøre i forbindelse med valget i november.
“Højtstående embedsmænd spørger, hvad hvis “de er nødt til at
handle?” (McMaster holdt lav profil om dette).
Nu er det tid til at skrue op for blusset for at afsløre den
klare og nærværende fare fra disse netværk, for det
amerikanske valg og for enhver suveræn nationalstat. Den
førende skikkelse, der udråber denne fare for militærkup,
(pensioneret) oberst Richard Black, har nu over 174.000
visninger af sin 11-minutters præsentation, “Do We Risk a
Military Coup?” (Risikerer vi et militærkup?) på Schiller
Instituttets internationale konference 5.-6. september,
udgivet på LaRouchePAC YouTube videokanal og med totalt set
mange tusinde flere visninger.
Det yderligere element af sandhed der skal offentliggøres er,
at der findes løsninger på de kombinerede globale kriser –
økonomisk
sammenbrud,
COVID-19,
sultpandemi
og
atomvåbenkonfrontation.
Dette blev præsenteret på en særlig måde den 26. september på
Schiller Instituttets internationale ungdomskonference i et
panel med titlen: “Science, Culture, and Great Projects of a
Global Renaissance” (Videnskab, kultur og store projekter i en
global renæssance). Unge repræsentanter fra forskellige
nationaliteter og kontinenter beskrev nøgleprojekter i deres
del af verden, alle indenfor rammerne af ‘World Land-Bridge’

(Verdenslandbroen), og især i form af “The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy; The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs” (May 2020), (LaRouche-planen om at genåbne
den amerikanske økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder
nye, produktive job). Eksempelvis tunnellen under Beringstrædet og Transaqua-projektet til genopfyldning af Tchad-søen
i Afrika, Darién Gap-korridoren i Latinamerika m.fl. Denne
tilgang er arven fra Lyndon LaRouche, hvis livsværk og politik
blev drøftet på konferencens første panel, “Verden har brug
for oprejsning af Lyndon LaRouche”.
I Frankrig den 19. september, på den franske Solidarité et
Progrès’ årlige konference, omfattede programmet også
diskussion af beslægtede spørgsmål i form af “Road Map for
Jumpstarting the Economy after the COVID-19 Pandemic.”
(Køreplan for at igangsætte økonomien efter COVID-19pandemien).
Dette er de handlinger og ideer, der føjer sig til presset for
det tidligst mulige topmøde mellem stormagtsledere, i
øjeblikket mest sandsynligt i form af invitationen fra
præsident Vladimir Putin til et “G5”-topmøde med de permanente
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråds (Rusland, USA, Kina,
Frankrig, Storbritannien), hvilken han gentog den 22.
september på FN’s Generalforsamling. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, understregede i går sin egen
støtte til et sådant møde for at starte drøftelserne, der kan
bryde med farerne for sammenbrud. I sin hovedtale til
ungdomskonferencen gav hun et positivt billede af, hvad der
kunne have været gennemført ved at sige: ”Hvis Lyns idé var
blevet gennemført i de sidste 40 år, ville vi have haft en
blomstrende have i Afrika. Vi ville have haft et fuldstændigt
udviklet Latinamerika. Der ville være mange lande, der ikke
ville være mindre udviklede end Kina er i dag. Man ville have
haft et Europa, som ikke er det kulturelt relativistiske rod,
som er tilfældet lige nu; men Europa ville have genoplivet den
smukke kultur fra den gyldne renæssance og den tyske klassiske

periode med Schiller og Beethoven. USA ville være en kraft for
det gode, og folk ville være glade for at være venner med det
store land”.

