Pelosis løgne udstiller den
kriminelle hensigt bag kupkomplottet imod Trump
Den 15. december (EIRNS) — Rigsretskuppet – og Trump har kaldt
det et kup, og det ér et kup – kan faktisk give betydeligt
bagslag. Oligarkiet – i USA, Storbritannien og internationalt
– er i panik, da Horowitz-rapporten har afsløret USA’s og de
britiske efterretningsagenters kriminelle sammensværgelse for
at gennemføre et kup mod præsident Donald Trump. Selv Der
Spiegel i Tyskland udkom med en forsidehistorie, der udtrykte
deres rædsel for, at Trump, trods ‘Russiagate’ og svindlen med
rigsretssagen, ser ud til at ville vinde det næste valg.
Bill Binney – den tidligere leder af den tekniske afdeling hos
National Security Agency (NSA), der udformede programmerne til
at finde terrorister, men trak sig tilbage da programmet i
stedet blev brugt til at spionere på stort set alle i verden –
har vist, at der ikke var noget russisk hack af [email]serveren hos det Demokratiske Partis Nationalkomité (DNC),
kernen i ‘Russiagate’-svindlen. Han gennemgik beviset herfor
på LaRouchePAC’s nationale webcast, “Fireside Chat”, den 12.
december, og er villig til, og ivrig efter, at få denne
historie ud i hele USA og internationalt.
Binney og den tidligere CIA-operatør Larry Johnson, der
optrådte sammen med ham på LaRouchePAC’s telefonkonference,
pegede på det faktum, at general Michael Flynn, den tidligere
chef for ‘Defense Intelligence Agency’ (DIA) i Obamaadministrationen
og
Trumps
første
nationale
sikkerhedsrådgiver, var udpeget som et mål i ‘Russiagate’heksejagten, netop fordi han havde afsløret, at Obamaadministrationens bevæbning af såkaldte “moderate oprørere” i
regimeskifte-krigen mod Bashar Assads regering i Syrien
faktisk gik til al-Qaida-terroristnetværket – og værre endnu,

at Obama-administrationen gjorde dette med fuldt overlæg. Set
i optikken af Obamas og det britiske efterretningsnetværk var
Flynns forbrydelse, at han ønskede at etablere venlige bånd
med Rusland, ligesom præsident Trump.
Alt dette slår nu tilbage imod kupmagerne, både dem i USA og
dem i Storbritannien, Ukraine og andre steder. Som præsident
Trump tweetede i dag, står den tidligere FBI-direktør Comey,
der ledede ‘Russiagate’-svindlen, nu til seriøs fængselstid.
I hendes ugentlige strategiske internationale webcast advarede
Helga Zepp-LaRouche i dag om, at den igangværende
“våbenklirren” i rigsretsprocessen af lederskabet i det
Demokratiske Parti, er tegn på desperation; tegn på at de med
rette frygter, at de ved valget i 2020 ikke kan vinde en ærlig
valgkamp. Ekspert i forfatningsspørgsmål Alan Dershowitz gør
opmærksom på, at der skabes en meget farlig præcedens ved at
ødelægge den republikanske opfattelse af præsidentsystemet og
erstatte det med et britisk parlamentarisk system, hvor man
kan slippe af med en premierminister blot på grund af et
flertal i parlamentet.
Den britiske imperialistiske opdeling af verden med NATO mod
Warszawa-pagten er død. Macron kaldte NATO “hjernedød”, mens
Trump kaldte det “forældet.” Da Sovjetunionen blev opløst i
1991, mistede NATO sin raison d’être, eksistensberettigelse,
og konfrontationen med Rusland og Kina opbygges bare for at
retfærdiggøre store lønninger til bureaukraterne i NATOapparatet og i det militærindustrielle kompleks. Det er ikke
for sent at sige, at NATO bør erstattes med et helt andet
system, en sikkerhedsarkitektur, der inkluderer Rusland, og
som inkluderer Kina, fordi den nuværende konfrontationspolitik
fører til krig. Det er klart, at Trump forsøger at have et
anstændigt forhold til Rusland og Kina, mens hvis Hillary
Clinton var blevet præsident, kunne vi have haft 3.
verdenskrig allerede nu. Det er på tide, at NATO pakker
sammen. Vi har brug for en ny tilgang, en tilgang der
garanterer planeten og menneskehedens en langsigtet

overlevelsesevne.
Et skridt i den retning blev opnået i Spanien i denne uge, da
COP25-konferencen den 2.-13. december for malthusiansk
folkemord under dække af den forfalskede skrøne om
”klimaforandringer” faldt pladask omkuld og ikke var i stand
til at fremlægge nye diktater om at stoppe den industrielle
udvikling under løgnen om, at global opvarmning truer den
menneskelige race. Mens mange beskyldte præsident Trump for at
underminere den malthusianske plan – og denne ros har han
fortjent – skyldes det først og fremmest den vedvarende
indsats fra LaRouche-bevægelsen igennem de sidste 50 år for at
afsløre de britiske malthusianere som stormtropperne i den nye
fascistiske
bevægelse
til
retfærdiggørelse
af
befolkningsreduktion i verden. Med dette nederlag til
malthusianerne bør kræfterne for menneskelig fremgang gå i
offensiven for fremskridt – for et nyt Bretton Woods, for
globalt samarbejde i regi af den Nye Silkevej og for
samarbejde mellem de store civilisationskulturer i et nyt
paradigme for den menneskelige race.

