Fra LaRouche-bevægelsen 27.
september 2014:
Kampen
om
menneskehedens
fremtid intensiveres,
idet BRIKS tager føringen på
FN’s Generalforsamling
På sidelinjen af FN’s Generalforsamling i denne uge bekræftede
BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika)
fortsat deres nye selvtillid med hensyn til deres rolle i
skabelsen af en bedre fremtid for menneskeheden.
I kølvandet på et møde den 25. september mellem BRIKS-landenes
udenrigsministre i New York, talte Wang Yi fra Kina til
gruppen og meddelte, at de fem nationer vil udvikle fælles
strategier og løsninger til at håndtere verdens farligste
konflikter, samtidig med, at de vil udvide det økonomiske,
kulturelle og videnskabelige samarbejde, som blev fastsat på
topmødet i Fortaleza, Brasilien, især gennem lanceringen af
den Nye Udviklingsbank.
Gruppen fremhævede Egypten for sin afgørende rolle med hensyn
til at fremme fredsprocessen i Mellemøsten ved at mægle en
fornyet aftale om enhed blandt de palæstinensiske
grupperinger, og ved at planlægge at være vært i fællesskab
med Norge for en donorkonference for genopbygning af Gaza i
kølvandet på sommerens israelske tæppebombning og invasion ud
fra »chok og ærefrygt«-doktrinen (overvældende militærmagt, red.).
Lige fra den indledende samling af Generalforsamlingen og
videre gennem FN’s Sikkerhedsråds særlige samling vedr.
truslen fra Islamisk Stat, al-Qaeda og Al Nusra Front,

spillede statsoverhoveder fra BRIKS en førende rolle med
hensyn til at presse på for et nyt paradigme inden for
internationale relationer.

Premierminister Modi
Den indiske premierminister Narendra Modi skal efter planen
tale til Generalforsamlingen lørdag morgen, og herefter skal
han mødes i weekenden med Bill og Hillary Clinton og dernæst
tale på Madison Square Garden, som allerede har helt udsolgt
til hans tale, som man så spændt venter på, til det indiskamerikanske samfund. Tirsdag deltager Modi i en statsmiddag i
Det hvide Hus og et topmøde med præsident Obama.
Med justitsminister Eric Holders tilbagetræden bliver Obama
mere og mere isoleret og mere og mere desperat. Lyndon
LaRouches opråb med en advarsel om, at faren for, at Obama
satser på et fuldgyldigt statsdiktatur, kan ikke ignoreres
eller undervurderes.
I en lederartikel i dag angreb redaktionen for New York Times
Holder og Obamaregeringen for ikke at have retsforfulgt et
eneste individ, som er skyldig i at udføre tortur, eller
fængsle en eneste bankier i skandalen på det sekundære
ejendomsmarked, som næsten udslettede, hvad der var tilbage af
den amerikanske økonomi. Holder retsforfulgte, på Obamas
vegne, flere ’whistleblowers’ under Loven om Spionage, end
alle hans forgængere tilsammen.
Obama ignorerer fortsat de enstemmige krav fra hele sit
statsråd og hele generalstaben om, at han skal gå til
Kongressen for at få bemyndigelse til den krig, han fører i
Irak og Syrien. Den eneste forklaring på Obamas afvisning af
at gå til Kongressen under artikel I, sektion 8 i Forfatningen
og under Resolutionen om krigsbeføjelser er, at det er hans
hensigt at udslette enhver kongresmyndighed og satse på et
diktatur. Den krigsplan, som Obama forfølger, og som er i

skarp kontrast til formanden for generalstabscheferne, general
Martin Dempseys anbefalinger, koster de amerikanske
skatteborgere mindst 10 mio. dollars om dagen, iflg.
forsvarsminister Chuck Hagel og general Dempsey, som afholdt
en pressekonference i Pentagon fredag eftermiddag. CNN’s
Fareed Zakaria tilsluttede sig det voksende kor af kritikere
af Obamas seneste krig og skrev i Washington Post den 25.
september, at ingen sejr over Islamisk Stat vil være mulig
uden et åbent samarbejde med Iran og Syrien. Det var kernen i
Dempseys oprindelige plan for at besejre IS. I stedet allierer
Obama sig med netop de anglo-saudiske kræfter, som var de
oprindelige ophavsmænd til IS og al-Qaeda. Obama har ingen
planer om virkelig at besejre Islamisk Stat og genoprette
stabilitet i området. Han er et redskab i den britiske plan
for en permanent konflikt med den islamiske verden.
I skarp kontrast til Obamas forræderi har en gruppe på 126
ledende sunni-gejstlige udstedt et åbent brev til Abu Bakr alBaghdadi, det nominelle overhoved for Islamisk Stat, et brev,
som nådesløst kritiserer hans overgreb mod den islamiske tro.
Den lange, teologiske afhandling affattedes af førende,
islamiske lærde, inklusive lærde fra Al-Azhar Universitet i
Cairo, den ældste skole for islamisk tænkning i verden. Det er
værd at bemærke, at ikke en eneste gejstlig fra Saudi Arabien,
Qatar eller Kuwait underskrev det åbne brev, som var et
dybtgående, teologisk angreb på wahhabisme og Islamisk Stats
totale forvrængning af Koranens principper og Hadith.
Det er bydende nødvendigt, at USA vender tilbage til sine
historiske rødder og går sammen med BRIKS-nationerne om at
smede helt nye rammer for samarbejdet mellem planetens
suveræne nationer. Dette begynder med, at Obama omgående
fjernes fra embedet – før han gør et endeligt forsøg på at
indføre et skinbarligt ondskabens diktatur. Det amerikanske
folk foragter denne præsident og ønsker at se nationen
genvinde sin engang så stolte arv. Spørgsmålet er, om det
amerikanske folk vil reagere i tide på øjeblikkets krav og

store muligheder. Disse muligheder vises tydeligst gennem de
bestræbelser, som gennemføres af BRIKS-nationerne og de andre
nationer som Egypten og Argentina, som har allieret sig og
kæmper for det, som afdøde dr. Edward Teller kaldte
»menneskehedens fælles mål«.

