Fra LaRouche-bevægelsen 17. dec.
2014:
Briterne og Obama promoverer
verdenskrig,
gennem økonomisk krigsførelse mod
Rusland;
verden har brug for et kreditsystem i
Hamiltons forståelse
16. dec. 2014 – Lyndon LaRouche kom i dag med et skarpt angreb på briterne og
præsident Obama for at bringe verden til randen af generel krig, gennem deres
økonomiske krigshandlinger mod Rusland. Russiske regeringsfolk, fra præsident
Putin til udenrigsminister Lavrov, har gjort det klart, at krigen mod Rusland
via sanktionerne og olieprisen i Moskva ses som en del af et fremstød for
regimeskift, der ikke vil blive tolereret. Disse handlinger bringer verden til
randen af en atomar udslettelse.
»Dette er ikke økonomiske forholdsregler«, erklærede LaRouche. »Dette er
krigshandlinger, og vil blive set som sådan i Moskva«.
LaRouche tilføjede, at den nylige fremkomst af Jeb Bush som en mulig
republikansk præsidentkandidat i 2016 yderligere skærper klimaet for promovering
af krig.
»Vi står og ser på reinkarnationen af Prescott Bush, farfaderen, som
beviseligt var en af dem, der støttede Adolf Hitler og nazisterne«, fortsatte
LaRouche. »Den blotte idé om at promovere Jeb Bush som en troværdig GOPkandidat (Grand Old Party, det Republikanske Parti, -red.) til
præsidentskabet, intensiverer krigsfaren betydeligt.«
LaRouche kom med flere klare løsninger på spørgsmålet om briternes/Obamas
krigsprovokationer. For det første, sagde LaRouche, må Rusland ufortrødent
vedtage »Mahathir-løsningen« og omgående indføre kontrol af kapitalflugt,
valutakontrol og andre beskyttelsesforanstaltninger mod angreb fra
valutaspekulanter. Udelukkende kun gennem sådanne beskyttende handlinger nu, kan
Rusland besejre det økonomiske krigsangreb.

LaRouche understregede, ar Rusland og verden har brug for et kreditsystem i
Alexander Hamiltons forståelse, for at besejre City of London/Wall Streetoligarkiets magt én gang for alle.
»Hvis Rusland ikke omgående tager disse forholdsregler, har vi kurs mod en
særdeles farlig, international krise. Hvis russerne tager skridtet og handler
korrekt nu, vil det være et enormt nederlag for briterne og Wall Street, og
BRIKS-udviklingen går et kæmpeskridt fremad.«
For det andet krævede LaRouche en omgående frigivelse af de 28 sider fra den
originale Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september [2001], som
dokumenterer den hemmelige aftale mellem Bush-familien og saudierne vedr.
angrebene 11. september.
»Når de 28 sider først afsløres«, sagde LaRouche, »så vil Jeb Bush’ kampagne,
sammen med hele Bush-familiens arv, være ødelagt«. LaRouche mindede om, at
»George H.W. Bush var af afgørende betydning for at køre mig og min politiske
sammenslutning af sporet tilbage i 1980’erne – på det tidspunkt, hvor jeg
havde samarbejdet med præsident Ronald Reagan om Det Strategiske
Forsvarsinitiativ«.
»USA kan ikke overleve Bush-forræderi ét sekund længere. Med kombinationen af
de 28 sider og de fortsatte afsløringer af George W. Bush/Dick Cheneyregeringens torturprogram, kan muligheden for et Bush-kandidatur endegyldigt
knuses«, konkluderede LaRouche.
Og for det tredje:
»Verden som helhed har brug for at vende tilbage til et kreditsystem i
Alexander Hamiltons forståelse. Hamiltons system med statslig kredit via en
nationalbank var selve hjertet i USA’s Forfatning«, sagde LaRouche til
medarbejdere tirsdag aften. »Alexander Hamiltons system er Amerikas gave til
verden. Det er blevet vedtaget af BRIKS-landene, som repræsenterer halvdelen
af menneskeheden. Tiden er nu inde til, at USA indtager sin historiske og
retmæssige plads i et nyt, globalt system med samarbejde mellem suveræne
nationer om store projekter, der finansieres gennem kredit i Hamiltons
forståelse. Det betyder, at Obama, Bush, Wall Street og London skal dumpes –
og vi skal komme videre med en fremtid, der er menneskeheden værdig.«

