Fra LaRouche-bevægelsen 25.
nov. 2014:
Londons ’flugt fremad’ ind i
krig med Rusland
– ‘Manhattan-projektet’ er
nøglen til overlevelse
24. nov. 2014 – I sin indledning til LaRouchePAC Politiske
Komites diskussion i dag bemærkede Lyndon LaRouche, at verden
befinder sig på randen af skræmmende begivenheder, med én
global magt, der søger en konfrontation med krig, og en anden,
der mobiliserer for at forsvare sig mod denne trussel. Den
faktor, der vil afgøre, hvilken vej denne konfrontation går,
er USA – hvis præsidentskab nu kontrolleres af krigspartiet.
Denne

kontrol

er

skrøbelig,

idet

en

stor

del

af

den

amerikanske befolkning og det amerikanske lederskab ser en
sindssyg præsident, der fører nationen mod ødelæggelse.
Spørgsmålet er, om denne opposition kan bringe det positive
alternativ til en atomar konfrontation frem til en position,
hvor det har tilstrækkelig magt, i tide.
Nøglen til at mobilisere denne opposition, som LaRouche
grundigt diskuterede ved samme begivenhed i den Politiske
Komite, er LaRouche-bevægelsens »Manhattan Projekt«. Han
udtrykte det således:
»Det, der foregår på Manhattan og i vores organisering på
Manhattan, som nu har stået på i flere uger, er typisk for
den måde, hvorpå den amerikanske befolkning kan komme fri af
det mudder, som de fleste af dem sidder fast i …«
»Jeg mener, at det, vi skal gøre, er at tage erfaringen fra

New York City sådan, som vi har oplevet det på det seneste,
som en slags eksperimentel operation og blive klar over, at
det er et eksempel på, hvad vi må gøre med hensyn til de
ting, vi diskuterer her, for at definere konceptet for,
hvordan vi kan bruge USA’s økonomi, de virkelige fakta, for
at indse … hvad det er for skridt, vi tager, og i hvilken
retning, for radikalt at ændre det her, så det gamle,
slidsomme arbejde og den gamle degenererede tilstand, osv.,
ikke længere kontrollerer os. For vi befinder os på randen –
hvis vi bare ligesom fortsætter, bare glider med og lader
strømmen føre os – så vil vi alle sammen være temmelig døde!
Civilisationen vil dø … «
»Uden at bruge Manhattan-faktoren, New York City-området, og
bruge det til at sige, ja, det {er} og {var} centrum i USA
mht. politik i USA’s historie. Der var andre vigtige steder.
Men uden Manhattan var der ikke noget, der holdt dem sammen.
Og det var tilfældet, lige fra vores mest berømte statsmand,
Alexander Hamilton.«
»Hamilton, ja – Hamilton var fra New York. Derfor Manhattan.
Og han var et stort menneske, og han blev skudt, fordi han
var god, hvilket var en af de ting, der skete dengang, da vi
havde briterne rendende rundt.«
»Så jeg mener, at dette er det spørgsmål, som vi må lægge
vægt på og fokusere på, for det er den eneste måde – ved at
tage et samlet overblik over USA’s natur (karakter), og
USA’s forhold til verdens nationer – det er den eneste måde,
hvorpå vi kan redde USA, og redde civilisationen. Og New
York er et fremragende eksempel til denne kampagne, for her
får man genklang og respons, en genklang hos vigtige
personer, som man ikke får nogen andre steder.«
Det Britiske Imperium, i form af den mangeårige antiamerikanske Londonavis, The Economist, gik i spidsen for den
internationale krigsfraktion i dag med en forsidehistorie om
at ødelægge Rusland og Vladimir Putin ved hjælp af økonomisk

krigsførelse. Denne økonomiske »analyses« klare hensigt er at
vise, at Vesten kan fremkalde »regimeskift« i Rusland,
nøjagtig sådan, som det russiske lederskab har hævdet var
hensigten. Blandt de elementer, der nævnes, er ikke blot de
økonomiske sanktioner – som kunne øges – men også den bevidste
frembringelse af et kollaps i olieprisen, som det
olieeksporterende Rusland er afhængig af.
I mellemtiden bevæger London-marionetter i Europa og USA sig
også ind i en farlig optrapning. Det tyske dagblad Der
Tagesspiegel forkynder idéen om at »eksportere Maidan« til
Rusland – som vi nærmer os årsdagen for den »farvede
revolution« imod Ukraine. Samtidig tager Merkelregeringen
skridt til at udrense ikke alene regeringen, men også private
Øst-Vest-industriselskaber, for alle personer, der søger at
bevare økonomiske forbindelser med Rusland. Hvis det lykkes,
vil det fjerne en afgørende kraft til krigens forhindring.
Pro-krigsmanien synes at være den sandsynlige baggrund for
Barack Obamas fjernelse af den amerikanske forsvarsminister
Chuck Hagel. Som tidligere embedsmand i DIA (Defense
Intelligence Agency) Pat Lang, der har en blog, som ofte
fungerer som medie for det uniformerede militær, skriver i
dag: »Så er Hagel ude. Han er den åbenlyse taber i kampen
mellem det militære lederskab og Childrens Crusaders[1] i det
Hvide Hus og i Forsvarsministeriet. Militæret ønsker klarere
definerede mål omkring hele kontinentet med islamisk kultur,
og ’ungerne’ ønsker at køre udenrigspolitikken på baggrund af
det bras, de skriver med markers på white-board-tavler på
deres seminarer.«
Lang refererer til de britiske, utopiske harpy’er[2], såsom
Susan Rice, Valerie Jarrett og Samantha Power, som er totalt
for regimeskift på globalt plan – og således driver verden
frem mod Tredje Verdenskrig.
Det er hidtil lykkedes Rusland og Kina, med massiv global
opbakning, ikke at falde i nogen af de provokationsfælder, som

er sat op for dem. I en samordnet indsats er det lykkedes dem
at forhindre forhandlingerne om Irans atomprogram i at blive
en total fiasko – og forhandlingerne blev i dag udskudt
yderligere seks måneder. De har også stædigt gjort fremstød
for deres alternativ til disse geopolitiske spil – med tilbud
om økonomisk samarbejde til alle, der vil lytte, selv til dem
i krigsmager-lejren.
Men i takt med, at imperiekræfterne optrapper provokationerne,
bliver situationen mere og mere farlig. Den eneste, mentalt
sunde og raske respons er pro-aktiv: at søge at etablere en
bevægelse for samarbejde med BRIKS, som vil feje
krigsgalningene, som Obama, til side og skabe et
fredspotentiale. Det er den opgave, som LaRouche-bevægelsen,
med sin række af begivenheder, som de seneste begivenheder af
denne art på Manhattan, som eksempel, har påtaget sig at
gennemføre i den umiddelbare fremtid.

Foto: LaRouche-bevægelsens gadeorganisering i USA den 3. nov.
– ‘Manhattan-projektet’

[1] I amerikansk historie, et navn, man gav til en march over
flere dage i maj måned 1963 med hundreder af skoleelever i
Birmingham,
Alabama,
under
den
amerikanske
borgerrettighedsbevægelses kampagne i Birmingham.
Rent historisk er det navnet på et katastrofalt, europæisk
kristent korstog for at tvinge muslimer ud af Det hellige
Land, som sagdes at have fundet sted i året 1212.
[2] I græsk mytologi er en harpy en kvindelig, vinget dødsånd
(halvt ørn halvt kvinde).

