Fra LaRouche-bevægelsen 28. nov.
2014:
Obama holder konstant foden på
speederen i atomar dødskørsel med
Rusland
27. nov. 2014 – Alle erfarne personer, der har deltaget i strategisk
beslutningstagning på højt niveau (selv Henry Kissinger, på sin egen måde), ved,
at Lyndon LaRouche har ret, når han insisterer på, at Obama leger »hvem er
bange« med atomvåben (eng.: »chicken«; den leg, hvor to bilister i høj fart
kører mod hinanden på den hvide linje mellem to kørebaner – og den, der først
viger fra et frontalt sammenstød, har tabt). Dette er præcist, hvad præsident
John Kennedy, der handlede i modstrid med de fleste af sine rådgivere, skarpt
nægtede at gøre under den cubanske missilkrise i oktober 1962.
Den tidligere officer i MI6, Alistair Crooke, skrev f.eks. den 14. nov. i sin
»Weekly Comment« på sin webside, »Conflicts Forum«, at
»den erfarne kommentator af amerikansk udenrigspolitik, William Polk, som i
sin tid var medlem af det tre mand store Crisis Management Team under
dødvandet mellem præsident Kennedy og Krustjov under cubakrisen, advarer
skarpt om, at vi har kurs mod endnu et sådant farefuldt (endda apokalyptisk)
øjeblik med spændinger, der kommer op i højere gear – helt op til reel krig«.
Efter at trække linjerne i Polks argument op, konkluderer Crooke:
»Det, der er så slående ved Polks redegørelse for ’lektier, vi ikke har lært’
er, at en meget erfaren russisk embedsmand netop havde fortalt os nøjagtig
det samme (hvordan vi synes at gentage det samme, farlige mønster, som førte
til den cubanske missilkrise).«
Den 22. november sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, der i 42 år
har været diplomat, først for Sovjetunionen og dernæst for Rusland, til Rådet
for Udenrigs- og Forsvarspolitik i Moskva, at
»de gik hele vejen i Ukraine og støttede ekstremister og opgav derved deres
egen politik med demokratiske regimeskift. Det, der kom ud af det, var et
forsøg på at lege ’hvem er bange’ med Rusland, for at se, hvem der først

blinker. Som tyranner siger, så ville de have Rusland til at ’tabe modet’ –
blive ’kylling’ (jeg kan ikke finde et bedre ord for det), for at tvinge os
til at sluge ydmygelsen af russere og russisktalende indfødte i Ukraine.«
Forsvarsminister Chuck Hagels opposition, på linje med generalstabschefernes
opposition, mod Obamas fremstød mod apokalypsen, var et spørgsmål, måske det
vigtigste, i Obamas fyring af Hagel den 24. nov. Hagel havde
»sagt, at USA måtte finde en måde at nedtrappe spændingerne med Rusland«,
rapporterede Wall Street-avisen dagen efter. Og Kinas Forsvarsministerium roste
Hagel efter dennes fyring, for at have fremmet direkte udvekslinger mellem de to
landes militær, som afværgede væbnede sammenstød mellem de to nationer.
Ukraine, det angivelige påskud til, at Obama har hastekurs mod krig med Rusland,
er totalt bankerot og vil være nødsaget til at indgå en aftale med Rusland for
at overleve. Ukraine kan ikke gøre andet, men Det britiske Imperium, som
arbejder gennem deres redskab, Barack Obama, vil ikke tillade det. Og mens hele
landet glider ud i sammenbrud, har nazisterne i Kiev afskåret pensionisterne i
det sydøstlige Ukraine, sammen med livsnødvendige tjenesteydelser, samtidig med,
at disse livsnødvendige tjenesteydelser flimrer ustabilt i hele Ukraine.
»Det, vi ser, er katastrofalt«, sagde Lyndon LaRouche. »Kendsgerningen er, at
hvis de bruger tilstrækkelig magt, kan de slå næsten alle ihjel. Men bortset
fra dette har de et problem. For sådan er verdenssituationen. Vi må følge
dette nøje. Se, hvad vi kan finde ud af om det, for det giver ingen mening.
Den blotte idé om en konflikt, som de stiller det op, giver ingen mening. Det
ville kun være katastrofale forholdsregler; det er, hvad der synes at være
overhængende.«
OPEC mødtes i Wien i dag og afviste krav fra medlemmet Venezuela om at skære
produktionen ned for at støtte de katastrofalt lave oliepriser, sagde den
saudiske olieminister. Efter mødet faldt Brent-priserne på råolie så meget som
8,4 % i London og forøgede derved dette års fald til 35 %, iflg. Bloomberg. »Det
er interessant, ekstremt interessant«, sagde LaRouche. »For det er ikke
naturligt.« Han støttede præsident Putins erklæring i et langt interview med
Itar-Tass den 23. nov., hvor han sagde, at saudiernes geopolitiske handlinger,
hvilket betyder handlinger rettet mod Rusland og muligvis Iran, er forklaringen
på en del af olieprisernes nylige styrtdyk.
»Præcis«, sagde LaRouche. »Det er briterne. Det er britisk politik, hvilket
er Obamas politik.«

Når vi overvejer, hvordan vi skal standse dette vanvid, mens der endnu er tid,
må vi huske, at roden til den verdensomspændende LaRouche-bevægelse af i dag
ligger i LaRouches voksende indflydelse med udgangspunkt i New York City, fra
Manhattan, især fra slutningen af 1950’erne og op igennem 1960’erne. Fra New
York City, som det virkelige centrum for det patriotiske USA.
»Dette var, og er fortsat, en afgørende situation«, sagde LaRouche. »Man må
se på sådanne ting for at kunne vurdere, hvad mulighederne virkelig er.«
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