Blotlæg ‘Historien’ om kuppet
imod USA! Ban vejen for
stormagtslederskab
under
krisen
13. oktober (EIRNS) — Om tre uger fra i dag er der amerikansk
præsidentvalg, hvorfor en total mobilisering lige nu er
afgørende for at blotlægge ”Historien”: At den behørigt valgte
præsident for USA, Donald J. Trump, helt fra starten af blev
skubbet ud på sidelinjen – selv før han vandt det
republikanske kandidatur i 2016 og sidenhen valget, og
derefter blev angrebet med henblik på afsættelse, eller det
der er værre. Afgrænsede dele af historien er nu kommet ud i
forskellige former – e-mails, memoranda, FBI-dokumenter – men
hele historien må lægges vidt åbent for at afsløre og stoppe
kombinationen
af
britiske
og
amerikanske
efterretningstjenester og involverede militærindustrielle
netværk.
Forræderiets formål er at forhindre en amerikansk præsident,
som går ind for den udenrigspolitiske, økonomiske og
strategiske politik, der gør det muligt for USA og andre
nationer at arbejde sammen om at erstatte det døende system,
centreret i City of London/Wall Street, med programmer til
fremme for nationalstaters fremskridt og fred.
I sin ledende artikel, “Et amerikansk kupforsøg” (Wall Street
Journal, 8. oktober) beskrev senator Ron Johnson (R-WI),
formand for Senatets ‘Homeland Security Committee’, de netværk
der modarbejder Trump som “underordnede embedsmænd” i
administrationen, som ikke ser sig selv som ansvarlige over
for præsidenten. De har effektivt etableret en fjerde gren af
regeringen – et permanent bureaukrati, der ikke skal stå til
ansvar…” Han udtalte: “USA er i en forfatningsmæssig krise”.

Siden denne kronik har Johnson atter sluttet sig til senator
Chuck Grassley (R-IA), Senatets præsident og formand for
finansudvalget, og sendt et brev den 12. oktober til FBIdirektør Christopher Wray, hvor han udskælder ham for fortsat
at forhale overleveringen af dokumenter til Kongressen – frist
16. oktober, for tekstbeskeder fra den fyrede vicedirektør for
FBI, Andrew McCabe, en hovedperson i operationerne mod Trump.
Senatorernes brev af 12. oktober minder Wray om, at Johnsons
komité den 6. august har “indstævnet FBI for alle optegnelser
i forbindelse med Crossfire Hurricane-efterforskningen… Vi har
ventet næsten 70 dage på at modtage disse tekstbeskeder, og da
optegnelserne rent faktisk blev frembragt, modtog vi kun 8% af
hvad vi ved eksisterer. Det er simpelthen uacceptabelt, at vi
har ventet så længe på at modtage så lidt”. I mellemtiden
afventer bunkevis af andre materialer på at blive frigivet,
efter den eksplosive dokumentation der kom ud i sidste uge,
takket være John Ratcliffe, direktør for den Nationale
Efterretningstjeneste. Trump har gentagne gange forlangt, at
det hele skal komme ud.
Senere på ugen planlægger LaRouchePAC mediebegivenheder,
online, for at sætte fokus på mængden af optegnelser og
nøgleaktører i hele den beskidte operation.
Præsident Trump undsagde i går disse “falske heksejagter” mod
ham og sagde, at “vi tog dem med bukserne nede – bliv
hængende!” Han sagde, at der har været “udspionering af vores
kampagne”, og at “Obama og Biden vidste alt, hvad der foregik…
Vi tog dem i det”. Han talte ved et kampagnemøde i Orlando,
Florida, hvor han holdt ud i en time efter sin første optræden
efter at have fået COVID-19 den 1. oktober.
At blotlægge historien om alt dette åbner muligheden for en
rationel reaktion på de kombinerede verdenskriser: pandemien,
hungersnød og økonomisk sammenbrud. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp LaRouche, understregede dette i dag og
gentog sin opfordring til at presse for et topmøde mellem
stormagtslederne, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan

løse vores ekstreme problemer.
I dag udsendte den sydafrikanske leder, Ramasimong Phillip
Tsokolibane, en erklæring: “Et spørgsmål om liv eller død –
opfordring
til
international
mobilisering
af
fødevareressourcer for at bekæmpe sult i Afrika”. Han talte
om, at 30 millioner sulter netop nu. Han sagde: ”Jeg
appellerer til den amerikanske præsident, Donald Trump. Tag
denne udfordring op. Giv Amerikas landmænd en mission med at
producere mad til at brødføde de sultne, samtidig med at
anvende de store amerikanske militærressourcer på denne
barmhjertighedsmission for at bringe mad til dem, der har brug
for det på mit kontinent … ”
En lignende besked kom for et par dage siden fra direktør for
Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, en amerikansk
leder af WFP siden 2017, der, da WFP vandt Nobels fredspris 9.
oktober, sagde, at han værdsatte det som et ‘wake up call’.
Ressourcerne – 5 mia. $ – må mobiliseres i Amerika og Asien
til Afrika og andre steder med behov, ellers vil massesult
blive resultatet. Beasley sagde den 9. oktober: ”Vi har en kur
mod sult. Det kaldes mad.
Som han antydede, eksisterer de fysiske midler til at løse
sult, COVID-19 og økonomiske spørgsmål, uanset hvor store de
måtte være. Dette er eksemplificeret i de diskussioner om
rumforskning, der finder sted i denne uge på den årlige
Kongres for den internationale astronautiske Føderation i
Paris, og som har over 11.000 deltagere online. Hvad vi har,
er en krise i samarbejdet om en politik for menneskeheden.
Blotlæg “Historien”, og vi kan komme videre med livet.

