Fra LaRouche-bevægelsen 9. jan. 2015:
Voksende tegn på Wall Street/Londondesperation
Faren for generel krig – termonuklear krig – mod Rusland, der kommer fra den
truende bankerot af Wall Street og City of London, er helt klart drivkraften bag
desperate handlinger fra hele dette oligarkiske apparat. Dette er blevet
reflekteret i de sidste 24 timer på både de finansielle og strategiske
krigsfronter.
Først og fremmest kom angrebet på ugebladet Charlie Hebdos kontorer i Paris.
Dette er et forvarsel om yderligere terrorhandlinger af denne art, advarede
Lyndon LaRouche i torsdags. »Dette kommer fra London og er en del af det
britiske krigsfremstød. Deres politik er massiv befolkningsreduktion, og
anvendelsen af terrorinstrumenter må forstås i denne sammenhæng.«
LaRouche advarede om, at briterne vil spille på begge sider af islam/anti-islamorkestreringen.
»Terrorisme er terrorisme, uanset den specifikke etiket«, hævdede LaRouche.
»Det vil kræve en del seriøst og kompetent efterretningsarbejde at besejre
dette truende angreb.«
LaRouche tilføjede, at angrebet i Paris må ses som en advarsel om lignende
aktioner, som vil bryde ud andre steder.
»Undervurder ikke«, fortsatte LaRouche, »betydningen af pressekonferencen på
Capitol Hill i onsdags med tidligere senator Bob Graham og de nuværende
kongresmedlemmer Walter Jones og Stephen Lynch sammen med familierne til ofre
for 11. september. De fangede virkelig den saudiske – faktisk den anglosaudiske – hånd på højeste niveau bag al alvorlig global terrorisme. Dette er
en meget vigtig afsløring af den virkelige terrortrussels natur, som er
styret fra højeste niveau.«
Der er da også allerede ved at komme beviser op til overfladen, der indikerer en
klar, britisk hånd bag terrorangrebene i Paris. Torsdag aften afslørede Daily
Telegraph klare forbindelser mellem en af gerningsmændene i Paris og Abu Hamza,
der igennem mange år har rekrutteret folk til jihad med base i Finsbury Park
moskeen i London. Abu Hamza blev domfældt ved en amerikansk statslig domstol

sidste år for at sponsorere terrorisme, men under sin rettergang var hans
forsvar, at han arbejdede på vegne af MI5, Storbritanniens modstykke til FBI.
Den samme desperation, der er drivkraften bag den nye bølge af terrorisme i stil
med 11. september, driver også republikanske kongresledere til at bøje sig for
Wall Streets krav om omgående garantier for ubegrænset bail-out gennem
skatteborgernes penge af deres totalt bankerotte finansboble. Samtidig presser
de også på, som Lyndon LaRouche advarede, for at få indført onde nedskæringer,
der har Amerikas fattigste og mest sårbare som målgruppe – gennem nedskæringer i
madkuponer og social bistand til handicappede og veteraner. Dette er nøjagtig
det samme som den britiske politik for radikal befolkningsreduktion.
LaRouche har for nylig forudsagt, at det republikanske lederskab i Kongressen
meget snart vil blive lige så forhadt som Obama.
Republikanere i Repræsentanternes Hus, der responderede til den fortsatte rædsel
på Wall Street for en snarlig nedsmeltning, forsøgte onsdag at hamre endnu en
Wall Street bail-out-lov igennem – og de blev slået af en disciplineret,
demokratisk afstemning. Snarere end at udnytte deres flertal i Huset, brugte
republikanere nogle procedureregler til at gå uden om Husets Komite for
finansielle tjenesteydelser og kræve en omgående afstemning om lovforslag HR 37,
en samling forholdsregler for afregulering, inklusive yderligere to års
forlængelse af sidste frist-datoen fra juli 2017 for banker til at sælge ud af
deres kautionerede gældsforpligtelser og fjerne alle kautionsforpligtelser på
derivatkontrakter. Alle demokrater for nær 35 stemte »nej«, og forholdsreglerne
blev nedstemt med seks stemmer (vedtagelse kræver et to tredjedels flertal).
Demokrater, inklusive senator Elizabeth Warren, og kongresmedlemmer Maxine
Waters og Keith Ellison, var stadig rasende over Obama-Jamie Dimon-svindelen i
december, der ophævede forbuddet mod bail-out fra FDIC (den amerikanske,
statslige indskudsgarantifond) af futures-derivater på råmaterialer, og selv
leder af mindretallet, Nancy Pelosi, mobiliserede demokratisk opposition.
Mens dette var en begrænset, men nyttig, sejr for bagtroppen, så forråder det
det fortsatte Wall Street-hysteri og åbner dørene for Lyndon LaRouches ægte
løsning: Driv Wall Street til bankerot ved at gennemføre hans Fire Hovedlove,
med genindsættelsen af den originale Glass/Steagall-lov fra 1933 som den første.
I en lignende desperat handling var den ukrainske premierminister (Victoria
Nulands »vor mand Jats«) i Berlin i torsdags, hvor han mødtes med den tyske
kansler Merkel og pressede på for yderligere konfrontation med Rusland og med
præsident Putin i særdeleshed. Mens den franske præsident Hollande har ydet
modstand mod det fortsatte angreb mod Rusland og har presset på for, at

Normandiet-gruppen af statsoverhoveder fra Ukraine, Rusland, Frankrig og
Tyskland snart skal mødes i Kasakhstan for at løse Ukrainekrisen, leverede
Jatsenjuk et aggressivt angreb på Putin og beskyldte Rusland for at stå bag
hackerangrebet på den tyske regerings computere og beskyldte Putin personligt
for at sende horder af »banditter« ind i Østukraine. Merkel gjorde intet forsøg
på at modsige Jatsenjuks skandaløse provokationer.
Tilbage før årsskiftet advarede LaRouche allerede om, at de allerførste dage og
uger i 2015 ville blive opgørets øjeblik på global skala. Begivenhederne i de
seneste 48 timer viser blot, hvor præcise hans advarsler har været.

