Præsident
Trumps
massebevægelse vokser
3. november (EIRNS) – Her på eftermiddagen for præsidentvalget
– tidspunktet for frigivelsen af denne opdatering – opfattes
og udtrykkes følelsen af valgets betydning dramatisk af
millioner af amerikanere. Det hidtil usete antal
stemmeafgivelser før valget, per mail og personligt, i alt
næsten 100 millioner, er ikke alene en afspejling af at undgå
virusset, men reflekterer ønsket om involvering, hvilket i dag
modsvares af det massive fremmøde ved valgstederne.
Billedet indtil videre er, at vælgerne møder op i flok. For
eksempel rapporterede en mand fra landet i det centrale
Pennsylvania – en stat, der er afgørende for udfaldet – at
stemningen ved hans valgsted i Susquehanna-dalen i morges var
“dyster – som at gå til messe”. Han sagde, at han aldrig før
har oplevet denne atmosfære ved valgstederne. I de store byer
dukkede tusinder af mennesker op før daggry, i mørke, langt
før afstemningerne blev åbnet kl. 6 i morges. Der er en grund
til folks frygt for valgets betydning, selvom de ikke er fuldt
informeret om, hvad der følger af valget, på grund af løgne og
manipulationer for at stjæle valget af netværk, der er fjender
af nationen.
For det første, se på hvordan tingene står; derefter hvad der
står på spil.
Mens der endnu er mange timer tilbage, baseret på lukketiden
for staterne på Stillehavskysten, er situationen fortsat på
højkant i de forskellige svingstater, hvis forskellige
konfigurationer kan løbe op i de nødvendige 270 valgstemmer,
der giver vinderen sejren. Der er forskellige sammensætninger
af ‘Sunbelt’ og ‘Great Lakes’ og et par andre stater, der kan
frembringe dette resultat for begge deltagere. Alt imens meget
vil være kendt efter optællingen i aften, kan optællingen af
brevstemmer trække udfaldet ud.

Alt dette er inden for det objektive domæne. Hvad der også er
i spil i ekstrem grad, er uforudsete eventualiteter – for
præsident Donald Trumps vedkommende, ved at forsinke
stemmeoptællingen, ulovlig manøvrering i Kongressen og vold på
gaden – ligefrem et ‘regimeskifte’- scenario. I de sidste 36
timer har der været mange utilslørede henvisninger til
aspekter heraf. Husets formand Nancy Pelosi, understregede
over for NPR den 2. november, at hun er klar til, at
Kongressen, “og i særdeleshed Repræsentanternes Hus, agerer,
når det kommer til optælling af stemmerne”. Jennifer O’Malley
Dillon, leder af Bidens kampagne, meddelte i går aftes, at
Donald Trump “under ingen omstændigheder vil kunne erklære
sejr på valgaften”. I Washington, DC og andre byer er der til
aften afholdt velfinansierede protestaktioner under sloganet
om at fortsætte på ubestemt tid ”indtil retfærdigheden er sket
fyldest”, som defineret af manipulatorerne bag pøbelen.
Som tilfældet har været i mange måneder, er den specifikke
linje: Hvis Trump vinder afstemningen på valgdagen, så lad ham
ikke tage sejren. Kald det for en “rød illusion” og indled
helt vildt retssager og gadeaktioner. Trump-kampagnen udsendte
en erklæring i går aftes, der specifikt advarer om dette
scenarie med “rød illusion”.
I tilfælde af uregelmæssigheder i Bidens stemmetal og Trumpkampagnen tager juridiske skridt, siger anti-Trump-scenariet:
beskyld Trump for at have foretaget et kup. Udsend røg. Gå i
medierne. Indled retssager og gadeaktioner. Sæt militæret ind
imod Trump. Dette blev specifikt diskuteret i august i en
artikel i The Atlantic, der opfordrede til et militært
beredskab for at afsætte Trump i november. Sidenhen kørte det
samme tidsskrift en artikel med overskriften: ”Hvordan Trump
muligvis vil forsøge et kup; Biden-teamet forbereder sig på
det værste”; artiklen understreger beredskabet for et juridisk
angreb på en eventuel sejr til Trump. The Atlantic ejes af
Lauren Powell Jobs, enken efter milliardæren Steve Jobs,
grundlægger af Apple. Disse højtstående personer fra Silicon
Valley og andre forræderiske kredse er dokumenteret af

LaRouchePAC, f.eks. i udgivelsen den 2. november, “Et memo
vedrørende apparatet bag valgsvindel, identificeret af Roger
Stone – Lad lyset falde på dem”. Disse mennesker har dybe
forbindelser ind i hjertet af det neo-britiske imperiums
cirkler, hvis finansielle aspekter de tjener til at
opretholde.
Dette leder frem til, hvad der står på spil. Trumps
massebevægelse har potentialet til succesfuldt at bryde med
denne fjende. Folk reagerer som bare fanden på denne udsigt.
Ved den nylige runde af Trumps lufthavnsmøder var mange af
folkemængderne for store til selv flyvepladserne. Lørdag aften
var der næsten 15.000 mennesker i lufthavnen i Butler County i
den tidligere industrialiserede Ohio-dal vest for Pittsburgh,
og de jublede, da Trump sagde, at han elsker dem, taler deres
sag, og forsvarer dem mod den elitære klasse. Han forpligtede
sig til at gå fuldt ind for økonomisk udvikling.
Trump henviste til denne voksende følelse af, hvad der kan
gøres, ved et personligt besøg i dag, for at se og takke
kampagnearbejdere ved den Republikanske nationale Komité i
Arlington, Virginia. Han sagde, at de samlede effekter af den
sidste præsidentdebat og de mange vælgermøder danner en ny
kollektiv følelse af enighed, om at få tingene gjort.
Der er ingen tid at spilde. Det finansielle system må omgående
reorganiseres for at støtte dannelsen af en fungerende økonomi
med henblik på at gøre en ende på COVID-19, sultpandemien og
det igangværende sociale sammenbrud. Dette kræver opmærksomhed
overfor USA og samarbejde mellem nationer. Se eksempelvis på
USA og Rusland. I sidste uge tilføjede præsident Putin
yderligere – efter at han diplomatisk sagde, at han “slapper
af” i forhold til det amerikanske valg – at USA og Rusland har
arbejdet sammen om nogle spørgsmål, og at præsident Trump
personligt deltog i denne proces “aktivt og effektivt”. Han
sagde, at “i de situationer, hvor vi kan forene vore kræfter,
handler vi temmelig effektivt, og der er områder, herunder
økonomien, der er af fælles interesse for vores lande”.

Sent i går aftes sluttede præsident Trump sit sidste
vælgermøde i 2020-kampagnen i Grand Rapids, Michigan, ved igen
og igen at gentage, at “karrierepolitikerne bryder sig ikke om
jer”. Han udtalte, ”Jeg er jeres stemme. Sammen vil vi besejre
det korrupte etablissement”.
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