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Terá Donald Trump superestimado o seu poder presidencial? A resposta é sim. 

Steve Bannon, principal conselheiro de Trump, é politicamente inexperiente? A resposta 

é sim. 

Podemos concluir a partir das respostas a estas duas perguntas que Trump está em cima 

da cabeça e vai pagar um grande preço. 

Quão grande será o preço? 

O New York Times relata que as "agências de inteligência dos EUA ... procuraram 

saber se a campanha Trump estava em colusão com os russos sobre a pirataria ou 

outros esforços para influenciar a eleição". 

O ex-espião da Agência de Segurança Nacional (NSA), John Schindler, twittou no 

Twitter que um colega da comunidade de inteligência enviou um e-mail informando 

que o estado profundo havia declarado guerra nuclear contra Trump e que "Ele vai 

morrer na prisão".  

 

Https://sputniknews.com/us/201702151050723578-intelligence-community-war-trump/ 

 

No final da Segunda Guerra Mundial, o complexo militar / de segurança decidiu que o 

fluxo de lucros e o poder da guerra e ameaças de guerra eram demasiado grandes para 

serem abandonados a uma era de paz. Este complexo manipulou um presidente fraco e 

inexperiente Truman em uma Guerra Fria gratuita com a União Soviética. A mentira foi 

criada, e aceite pelo povo crédulo norte-americano, que o comunismo internacional 

pretendia a conquista do mundo. 

Esta mentira era transparente, porque Stalin purgou e assassinou Leon Trotsky e todos 

os comunistas que acreditavam na revolução mundial. "O socialismo em um país", 

declarou Stalin. 
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Especialistas académicos, sabendo onde seu pão era amanteigado, acompanharam e 

contribuíram para o engano. Em 1961, o poder supremo do complexo militar / de 

segurança era evidente para o presidente Eisenhower, um general de cinco estrelas 

encarregado da invasão dos EUA da Europa Ocidental ocupada pela Alemanha durante 

a Segunda Guerra Mundial. O poder privado que o complexo militar / de segurança 

(Eisenhower chamou de complexo militar-industrial) exerceu perturbou tanto Ike que, 

em seu último discurso ao povo americano, ele disse que devemos proteger-nos contra a 

subversão da democracia: 

 

Até o último dos nossos conflitos mundiais, os Estados Unidos não tinham nenhuma 

indústria de armamentos. Os fabricantes americanos de sierras poderiam, com o tempo e 

como necessário, fazer espadas também. Mas agora não podemos mais arriscar a 

improvisação de emergência da defesa nacional; Fomos obrigados a criar uma indústria 

de armamento permanente de vastas proporções. Somado a isso, três e meio milhão de 

homens e mulheres estão diretamente envolvidos no estabelecimento de defesa. Nós 

gastamos anualmente na segurança militar mais do que o rendimento líquido de todas as 

corporações dos Estados Unidos. 

 

Esta conjunção de um imenso estabelecimento militar e uma grande indústria de armas 

é nova na experiência americana. A influência total - económica, política, mesmo 

espiritual - é sentida em cada cidade, em cada casa do estado, em cada escritório do 

governo federal. Reconhecemos a necessidade imperiosa deste desenvolvimento. No 

entanto, não podemos deixar de compreender as suas graves implicações. Nosso 

trabalho, recursos e meios de subsistência estão todos envolvidos; Assim é a própria 

estrutura da nossa sociedade. 

Nos conselhos de governo, devemo-nos proteger contra a aquisição de uma influência 

injustificada, quer procurada ou não, pelo complexo militar-industrial. O potencial para 

a ascensão desastrosa do poder extraviado existe e persistirá. 

 

Nunca devemos deixar que o peso dessa combinação ameace as nossas liberdades ou 

processos democráticos. Devemos tomar nada como garantido. Somente uma cidadania 

alerta e bem informada pode compelir o engrenamento apropriado da maquinaria 



industrial e militar enorme da defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos, de modo 

que a segurança e a liberdade possam prosperar junto. 

 

O aviso de Eisenhower foi direto ao ponto. No entanto, ele se baseou em "uma cidadania 

alerta e bem informado", que os EUA não têm. A população americana está amplamente 

espreocupada, e está dirigindo, através do espectro ideológico da esquerda para a direita, 

à auto-destruição. 

Os meios de comunicação impressos e televisivos, que servem como propagandistas do 

complexo militar / de segurança e das elites de Wall Street, asseguram que os americanos 

não têm nada além de falsas informações orquestradas. Cada família e pessoa que liga 

TV ou lê um jornal é programada para viver uma falsa realidade orquestrada que atende 

os poucos que compõem o Estabelecimento governante. 

 

Trump desafiou este estabelecimento sem perceber que é mais poderoso do que um mero 

presidente dos Estados Unidos. 

 

Isto é o que aconteceu: Durante o segundo mandato de Obama, a Rússia e seu presidente 

foram demonizados pelo complexo militar / de segurança e os neoconservadores usando 

a mídia de imprensa. A demonização facilitou a capacidade dos meios de imprensa 

controlados, como o New York Times, o Washington Post, a CNN, MSNBC e o resto, 

de associar o contato com a Rússia e artigos questionando as tensões orquestradas entre 

os EUA e a Rússia com atividade suspeita, Possivelmente até traição. Trump e seus 

conselheiros eram muito inexperientes para perceber que a consequência da demissão de 

Flynn era validar esta associação orquestrada da presidência de Trump com a inteligência 

russa. 

 

Agora temos as putas da mídia e as putas políticas fazendo a pergunta usada para 

enegrecer o presidente Nixon e para forçar sua renúncia: "O que o presidente sabia e 

quando ele sabia?" Será que Trump sabia que o general Flynn falou com o embaixador 

russo Semanas antes Trump disse que ele fez? Flynn fez o indizível - falar com um russo 

- porque Trump lhe disse para fazer isso? 

 



Os fornecedores de notícias falsas - o New York Times, o Washington Post, a CNN, o 

MSNBC e o resto dos mentirosos desprezíveis estão a usar insinuações irresponsáveis 

para enredar o presidente Trump numa teia de traição. Aqui está o título do New York 

Times: "Os auxiliares da Campanha Trump tiveram contatos repetidos com a inteligência 

russa". O que estamos testemunhando é uma campanha do estado profundo usando suas 

putas de mídia para criar Trump para impugnação. 

Aqueles que estão trabalhando derrubando a eleição presidencial de 2016 estão tão 

confiantes de seu sucesso que declaram publicamente sua preferência por golpe sobre a 

democracia. O sionista neoconservador belicista Bill Kristol expressou sua preferência 

por um golpe de Estado profundo sobre o presidente democraticamente eleito Trump. 

 

Http://www.breitbart.com/big-government/2017/02/15/bill-kristol-backs-deep-state-

president-trump-republican-government/ 

 

O liberal / progressista / esquerdo alinhou-se com o Um Por cento contra a classe operária 

"racista, misógino, homofóbico" - o "Trump deplorables" - que elegeu Trump. Mesmo o 

desinformado muscian, Moby, sentiu-se compelido a postar ignorância sem sentido no 

Facebook: 

 

"1 - o dossiê russo sobre o trunfo é real. 100% real. Ele está sendo chantageado pelo 

governo russo, não apenas por ser xixi pelas prostitutas russas, mas por coisas muito mais 

nefastas.  

2-a administração trunfo está em conluio com o governo russo, e tem sido desde o 

primeiro dia. 

 

" Https://www.facebook.com/mobymusic/photos/a.126687636107.103603.6028461107

/10155085110276108/?type=3&theater 

 

Agora que Trump foi manchado com "associações com a inteligência russa", os 

republicanos idiotas, de acordo com Bloomberg, "juntaram-se aos apelos dos democratas 

para um olhar mais profundamente sobre os contatos entre a equipa do presidente Donald 

Trump e os agentes de inteligência russos. 15], indicando um crescente sentimento de 
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perigo político dentro do partido como novos relatórios surgidos de amplos contactos 

entre os dois. 

 

Https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/flynn-s-ous-ouster-sparks-

new-gop-calls-for-wider-russia-probe?cmpid=BBD021517_BIZ  

 

Claro, não há evidência de tais contatos, mas os factos não fazem parte da campanha para 

depor Trump. 

 

O saque de Trump a Flynn está a ser usado como a vindicação por seus oponentes de 

suas cargas falsas que o presidente dos Estados Unidos é comprometido pela inteligência 

russa. Percebendo o erro, a Casa Branca tentou conter seu erro ao dizer que Flynn foi 

demitido porque Trump perdeu a confiança nele, não porque ele fez algo ilegal ou tinha 

conexões com a inteligência russa. Mas nenhum dos oponentes de Trump está a ouvir. E 

a CIA continua a dar notícias falsas aos jornalistas. 

 

Desde o começo eu avisei que Trump não tinha a experiência e o conhecimento para 

escolher um governo que ficasse por ele e servisse a sua agenda. Trump agora disparou 

a única pessoa em quem ele poderia ter contado. A conclusão mais óbvia é que Trump é 

carne morta. 

 

O esforço do povo americano para trazer o governo de volta sob seu controle via Trump 

foi derrotado pelo estado profundo. 

 

Chris Hedges argumentou que a revolução é a única maneira que os americanos podem 

recuperar seu país de continuar a ganhar credibilidade. 

 

As palavras que condenaram Trump quando ele declarou a guerra antes que ele tivesse 

seu exército montado: 

 

Não há nada que o estabelecimento político não faça, e nenhuma mentira que não digam, 

para manter seu prestígio e poder às suas custas. O estabelecimento de Washington, e as 
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corporações financeiras e de mídia que o financiam, existe apenas por uma razão: 

proteger e enriquecer-se. Esta é uma encruzilhada na história da nossa civilização que irá 

determinar se ou não Nós, o povo, recuperar o controlo sobre o nosso governo. O 

estabelecimento político que está tentando tudo para nos deter, é o mesmo grupo 

responsável por nossos desastrosos acordos comerciais, imigração ilegal em massa e 

políticas econômicas e externas que sangraram este país seco. 

 

O estabelecimento político provocou a destruição de nossas fábricas e de nossos 

empregos, ao fugir para o México, China e outros países em todo o mundo. É uma 

estrutura de poder global que é responsável pelas decisões económicas que roubaram 

nossa classe trabalhadora, despojaram nosso país de sua riqueza e colocaram esse 

dinheiro nos bolsos de um punhado de grandes corporações e entidades políticas. 

 

 

 


