Leder fra LaRouche-bevægelsen
2. nov. 2014:
På randen af termonuklear
krig, eller på randen af
Det
britiske
Imperiums
endelige nederlag
I en udstrakt dialog med medarbejdere lørdag morgen undersøgte
den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche de ekstraordinære
skred, som har fundet sted i løbet af den seneste uge,
begyndende med lanceringen af en særdeles synlig revolte imod
Obama-præsidentskabet udført af Pentagon og betydningsfulde
grupperinger i Obamas eget Demokratiske Parti.
LaRouche bemærkede også, at faren for en generel krig –
inklusive en termonuklear udslettelseskrig – også er større
nu, end på noget andet tidspunkt i den seneste tid, på grund
af Det britiske Imperiums desperation over udsigten til totalt
nederlag, som repræsenteres af initiativer fra BRIKS-landene
og andre nationer, som samler sig omkring den Nye
Udviklingsbank, den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank
og andre tiltag. Den kendsgerning, at et levedygtigt
alternativ til den død og ødelæggelse, som følger i kølvandet
på det britiske imperiesystems kollaps, driver London – og
dets lakajer, såsom den amerikanske præsident Barack Obama –
til at forcere et opgør med Moskva og Beijing.
Blot i løbet af de seneste 24 timer er der fremkommet nye tegn
på denne desperate forcering af krigen, inklusive: trusler fra
neonazister i Ukraine om at gennemføre et militærkup imod
præsident Poroshenko, hvis han ikke går hurtigt nok frem med
brylluppet mellem Kiev og NATO og Den europæiske Union; og det

bloddryppende angreb på Kinas præsident Xi Jinping fra
Elizabeth Economy, direktør for Asiatiske Studier ved Rådet
for Udenrigsrelationer i november/december-udgaven af deres
udgivelse, Foreign Affairs, i hvilken hun kræver en amerikansk
militæroprustning og et fremstød for farverevolutioner over
hele Sydøstasien for at sætte den »nye kinesiske Kejser« på
plads.
LaRouche bemærkede imidlertid, at en betydningsfuld
kursændring er blevet indledt i USA i løbet af den seneste
uge, hvis hovedformål er at stoppe Tredje Verdenskrig ved at
gennemtvinge et engrossalg, som skal udrense Obamas Hvide Hus
og det Nationale Sikkerhedsråd. LaRouche manede til
forsigtighed og sagde, at der skal gøres meget mere for at
stabilisere denne kursændring, men bevægelserne i løbet af de
seneste syv dage har været dramatiske.
»I dag«, sagde LaRouche til sine medarbejdere, »viser
kendsgerningerne, at Obama er på vej ned. Betydningsfulde
kræfter er i bevægelse, og deres handlinger har endnu ikke
nået toppunktet.«
LaRouche tilføjede, at hvis processen med at bringe Obama til
fald fortsætter fremad, vil det bringe den overordnede,
britiske plan i fare. Han nævnte det nylige genvalg af den
brasilianske præsident, Dilma Rousseff, som en sejr over de
britiske bestræbelser på at destabilisere Brasilien og fjerne
landet fra BRIKS-sammenhængen.
»Nu kan vi«, forklarede LaRouche, »skabe en række
operationer, som fører til Obamas fald og en sejr over det,
han repræsenterer som en britisk agent. Vi har en åben
mulighed for succes, hvis vi kan bevare vore kræfters
momentum over de næste par uger.«
LaRouche refererede udtrykkeligt til en række afsløringer i
løbet af de seneste par dage, som i vid udstrækning var blevet
publiceret, og som detaljeret beskrev Obamas og hans Hvide

Hus’ og nationale sikkerhedsteams totalt inkompetente sabotage
af planerne for krig mod Islamisk Stat, som Pentagon og
stabscheferne omhyggeligt har udarbejdet. Disse lækager, som
indbefatter to følsomme memoer om Det hvide Hus’ forkludring
af krigsplanerne, er blevet godkendt i toppen af Pentagon og
udgør blot en åbningssalve for en kampagne, som forventes at
eskalere i næste uge i kølvandet på midtvejsvalget. Hovedmål
for udrensningen i Det hvide Hus er Obamas stabschef Denis
McDonough, hans nationale sikkerhedsrådgiver dr. Susan Rice og
hendes næstkommanderende Ben Rhodes og Tony Blinken. Pentagons
bestræbelser tilskyndes af en voksende gruppering af seniorer
i det Demokratiske Parti, som nu ser Obama som det
Demokratiske Partis død.
LaRouche sagde til sine medarbejdere, at
»USA kan ikke overleve under det aktuelle lederskab. Vi
befinder os imidlertid ved et vendepunkt. Dette vil
imidlertid tage til i styrke. Vi må sikre skiftet.
Obama er ved at gå ned som Det britiske Imperiums største
aktiv. Det nuværende system er dødsdømt, og den eneste
mulighed er at skylle det ud i toilettet og tilslutte sig
det nye system. Obama er i færd med at blive skyllet ud i
toilettet.«

