Fra LaRouche-bevægelsen 19.
nov. 2014:
Skub Obama ud over kanten for
at bane vejen
for Verdenslandbroen
EIR står umiddelbart foran udgivelsen af den længe ventede
specialrapport om Verdenslandbroen. Dette 370-siders store
dokument er en køreplan for en global, videnskabelig og
økonomisk renæssance over de næste 50 år, som dækker alle
kontinenter, samt menneskehedens udenjordiske forpligtelse
(rumfart).
Præsident Obama er opsat på at bruge sin sidste tid i embedet
på at ødelægge, hvad der er tilbage af USA. Han satser på en
racekonfrontation gennem Justitsministeriets fortsatte
provokationer omkring hændelsen i Ferguson, Missouri og den
verserende sag, hvor et nævningeting skal afgøre, om der skal
rejses tiltale mod en politibetjent for at have skudt en ung,
sort mand ihjel.
Endvidere satser Obama på at udstede en forfatningsstridig,
eksekutiv ordre – uden om Kongressen – der vil give fem
millioner illegale immigranter lov til at blive i USA – ikke,
fordi han kerer sig om deres velfærd, men fordi det yderligere
vil udløse socialt kaos og fremme hans satsning på et
eksekutivt diktatur.
Obama har også grundigt forstyrret generalstabschefernes plan
til besejring af Islamisk Stat og gjort det til noget værre
rod, som kunne føre til amerikanske tab under kamphandlinger.
Som en førende demokrat har advaret om, hvis blot én
tilfangetaget, amerikansk soldat skulle blive halshugget af

Islamisk Stat – ligesom 30 tilfangetagne syriske soldater blev
det – så ville det være det samme som et 11. september for
Obama. Obama har, som senator Tim Kaine advarede om i en tale
for nylig, allerede overskredet falddatoen iht. Resolutionen
om beføjelse til at føre krig, og hver dag, der går, er USA
engageret i ulovlig krigsførelse i Irak og Syrien.
Denne mand er alt det, som Lyndon LaRouche advarede om så
tidligt som i april 2009: Obama lider af alvorlige,
narcissistiske personlighedsforstyrrelser, og han tager imod
ordrer fra London via Chicago Mercantile Exchanges chefbarnepige, Valerie Jarrett.
Det amerikanske folk afgav en rungende stemme for Obamas
politiske afsættelse gennem en rigsretssag den 4. november, og
der er, blandt mange demokrater såvel som republikanere, en
udbredt og voksende erkendelse af, at Obama må smides ud af
embedet – nu.
Spørgsmålet er, om de førende demokrater i Kongressen, og
andre, har det fornødne mod til at skride til handling nu –
før USA fremprovokerer en global krig, hvor man ikke mere kan
vende om.
Selve Obamas britiske kontrollører er ved at gå amok over den
kendsgerning, at Rusland, Kina, Indien og de andre lande i
BRIKS og deres allierede er godt i gang med at etablere et nyt
paradigme med globalt samarbejde og videnskabeligt og
økonomisk fremskridt. APEC- og G20-topmøderne, som netop er
afsluttet, sætter de to paradigmer i stærkt relief: den
britiske premierminister David Cameron var anfører for et
nederdrægtigt gruppeangreb imod den russiske præsident
Vladimir Putin, hvor han sidestillede dennes handlinger i Krim
med nazisternes. Obama (USA), Merkel (Tyskland) og Harper
(Canada) fulgte trop, idet Merkel holdt en tale i Sydney i
mandags, som var det mest sindssyge angreb på Rusland, som er
blevet holdt af nogen tysk statschef i efterkrigstiden. Man
udfører større operationer til destabilisering af BRIKS-

regeringerne
i
Sydafrika
og
Brasilien
efter
»farverevolutions«-modellen, og også Mexico er på listen over
mål, fordi præsident Pena Nieto vovede at overskride Obamas
ordre om at holde sig væk fra Kina og APEC-topmødet.
Sæt disse sindssyge provokationer i kontrast til den rungende
velkomst, som blev den kinesiske præsident Xi Jinping og den
indiske premierminister Narendra Modi til del i Australien.
Alle disse desperate handlinger er på forhånd dømt til
undergang. I en tale i går, tirsdag, til Den russiske
Folkefront, gjorde præsident Putin det klart, at Rusland ikke
vil bøje sig for Vestens trusler og pres. Både Rusland og Kina
er i gang med at forberede sig til eventuel krig, der
fremprovokeres af NATO og Londons Obamaregering. Chefen for
det russiske luftvåben er i New Delhi i denne uge samtidig
med, at den russiske forsvarsminister Shoigu er i Beijing for
yderligere konsultationer omkring
strategiske og militære partnerskab.
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Denne krigsfare kan udelukkende kun standses ved, at Obama
fjernes fra magten og ved, at USA vender tilbage til sit
historiske standpunkt gennem fuldt ud at gå ind for BRIKS og
relaterede initiativer, for et nyt paradigme for samarbejde.
Som præsident Xi Jinping gjorde det klart i Beijing under
APEC-topmødet, så er den Asiatiske InfrastrukturInvesteringsbank (AIIB) åben for alle – inklusive USA.
EIR står umiddelbart foran udgivelsen af den længe ventede
specialrapport om Verdenslandbroen. Dette 370-siders store
dokument er en køreplan for en global, videnskabelig og
økonomisk renæssance over de næste 50 år, som dækker alle
kontinenter, samt menneskehedens udenjordiske forpligtelse
(rumfart).
Kampen om USA’s sjæl er en kamp om at afsætte Obama og satse
på Verdenslandbroen. Det er en kamp, som kan og skal vindes.
Obama er færdig, briterne ligeså.

