Leder, 8. oktober 2015:
Fyr omgående Obama!
Rusland har nu lanceret en dynamisk luft-, land- og vandoffensiv i Syrien,
sammen med den Syriske Hær, og med opbakning fra Hezbollah og IRGC-styrker (Den
iranske Revolutionshær). De primære mål er Islamisk Stat og Erobringshæren, der
er en saudisk skabelse domineret af al-Qaeda (Nusra Front). I går mødtes
præsident Putin med forsvarsminister Shoigu, og deres møde blev delvist vist i
fjernsynet. Shoigu meddelte, at den Russiske Flåde havde sluttet sig til kampen
mod ISIS, med fire, russiske flådefartøjer i det Kaspiske Hav, der affyrede 26
krydsermissiler på en afstand af 900 mil mod ISIS-mål i det nordlige Syrien.
Irak har indikeret, at det vil bede Rusland om at påbegynde bombeoperationer
imod ISIS inde på irakisk jord. Tyrkiet har, i modstrid med NATO’s og
Obamaregeringens højtravende snak, meddelt, at relationerne med Rusland er fine,
og at man har etableret en militær kanal for at sikre, at der ikke opstår nogen
hændelser mellem russiske og tyrkiske fly i området langs den syriske grænse.
Fungerende premierminister Davutoglu sagde til reportere onsdag, at russisktyrkiske relationer er venskabelige og udviser godt naboskab, og at der ikke vil
komme nogen tyrkisk-russisk konflikt ud af situationen i Syrien.
Obama er blevet grundigt udmanøvreret og trængt op i en krog af de russiske
handlinger, der har udløst et betydningsfuldt brud væk fra Obama af
traditionelle amerikanske nøgleallierede i Europa og Mellemøsten. For at føje
spot til skade, så kom fhv. udenrigsminister Hillary Clinton, under sin
valgkampagne i Iowa, i onsdags med en udtalelse om, at hun var imod TransPacific Partnership (TPP). Det betyder, at alle de tre, vigtigste, demokratiske
præsidentkandidater har brudt med Obama over TPP.
Obama er blevet overgivet af alle sine »gamle venner«, med saudierne som eneste
undtagelse.
Alt imens Obama fejrede TPP-aftalen i weekenden, så bliver det mere og mere
sandsynligt, at det vil slå tilbage mod ham som en boomerang og kunne katalysere
alle hans fjender til en enkelt styrke, der slår ham ned over TPP.
Lyndon LaRouche har understreget, at det er tydeligt, at Obama nu overgives af
alle sine tidligere venner, inklusive Hillary Clinton. Han kan, og må, fjernes
fra embedet, i dette øjeblik, hvor spørgsmålet om krig of fred ligger på vippen.
Fra Rusland lyder der advarsler om, at Obama totalt kunne flippe ud over Putins

diplomatiske successer i de seneste uger og kunne forsøge at starte nye
krigsprovokationer med ’farvede revolutioner’ imod Rusland. Disse provokationer
kunne komme i det østlige Ukraine, i Moldova, i enklaven Transnistrien, eller i
det armensk-aserbajdsjanske område omkring det Kaspiske Hav.
Obama sidder i kviksand op til navlen, men han er stadig en trussel, og intet
mindre end hans fjernelse fra embedet vil fuldt ud løse krisen.
Timing er af afgørende betydning. Wall Street og London er irreversibelt
bankerot, og en hvilken som helst udløser, kunne detonere hele systemets
nedsmeltning. Glass-Steagall må vedtages, før denne nedsmeltning. Federal
Reserve står magtesløs og hænger på en regnskabsopgørelse på 5,2 billioner
dollars, takket være bailout (bankredning) via kvantitativ lempelse og en
nulrentepolitik, der yderligere har næret boblen.
Obamas fjernelse, gerne under det 25. forfatningstillæg, samtidig med vedtagelse
af en lovgivning, der genindfører Glass-Steagall, repræsenterer den eneste,
fornuftige mulighed. Putins flankeoperationer i Syrien har skabt den nødvendige
åbning for at bringe hele dette Obama-rod til fald. Gå ikke glip af denne
historiske chance. Den kommer måske ikke igen.

