Fra LaRouche-bevægelsen 15.
jan. 2015:
Wall Street/London-bankerot
optrapper
momentum
for
verdenskrig
Lyndon LaRouche advarede onsdag om, at den eskalerende krise
med krig omkring Ukraine, der har Rusland som sit mål, drives
frem af desperationen, der kommer fra London og Wall Street
over deres overhængende, totale bankerot. Denne desperation
kom atter til udtryk onsdag, da Wall Street hamrede lov HR 37
igennem den amerikanske Kongres; endnu en afregulering af
derivatboblen. Lovforslaget var blevet nedstemt i sidste uge,
og Wall Streets republikanske lederskab i Kongressen
genfremsatte omgående lovforslaget til en ny afstemning, der
denne gang blot krævede simpelt flertal.
De er tydeligvis klar over, at hele den transatlantiske
finansboble er på den yderste rand, og de kan ikke engang
vente i et anstændigt tidsrum, før de gennemtrumfer nye
garantier for bank-bailout. Dette er forfatningsstridigt i
kriminel grad.
De samme faktorer er i spil i den fortsatte sabotage af enhver
løsning på Ukraine-konflikten, der ville nedtrappe de
fortsatte provokationer mod generel krig med Rusland. LaRouche
advarede om, at de neonazistiske kræfter i Ukraine promoveres
og støttes af ligesindede kredse i dele af Vesteuropa,
inklusive Tyskland. Den propaganda, der udspys af de tyske
medier, advokerer aggressivt den samme neonazistiske linje,
som den ukrainske premierminister Jatsenjuk spredte under sit
besøg i Berlin i sidste uge.

Tag ikke fejl, advarede LaRouche.
»Verden drives hen imod Tredje Verdenskrig, og en mulig,
atomar udslettelse, af Londons og Wall Streets marionetstemmer. De bruger de anti-russiske provokationer og
hensigten om krig til at aflede opmærksomheden og skjule
sandheden om deres totale bankerot. Millioner af uskyldige
borgere ødelægges på vegne af dette Wall Street/Londonoligarki, hvis elendighed man burde gøre en ende på gennem
en organiseret konkursbehandling, der begynder med
genindførelsen af Glass/Steagall-loven«, krævede LaRouche.
LaRouche tilføjede, at der må være regres mod disse London- og
Wall Street-forbrydere, og han lovede, at den kommende
Schiller Institut-begivenhed i New York City den 17. januar
ville være en vigtig lejlighed til at udløse netop en sådan
regres.
Der er tydeligvis andre kræfter, der allierer sig imod
London/Wall Streets krigsfremstød, som det reflekteredes af
marchen i Frankrig med fire millioner mennesker efter de to
jihadist-angreb i Paris i sidste uge. Frankrig har nægtet at
gå i London-fælden – som Merkels Tyskland har – og respondere
til den asymmetriske krigsførelse med yderligere et angreb på
sin egen befolkning.
Og den seriøse dækning af den saudiske hånd bag den globale
terror efter sidste uges pressekonference på Capitol Hill med
senator Bob Graham, kongresmedlemmerne Walter Jones og Stephen
Lynch og repræsentanter for familierne til ofre for 11.
september under ledelse af Terry Strada, så vel som
LaRouchePAC’s webcast den 9. januar, der leverede en
dybtgående afsløring af den anglo-saudiske faktor, fortsætter.
Blot inden for de seneste 24 timer har der været fremragende
dækning af pressekonferencen og saudiernes rolle i Daily
Beast, Zerohedge, Russia Today og Kinas Global Times.
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krigsfremstødet mod Rusland. At man med fuldt overlæg har
presset
verdensprisen
på
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omkostningsniveauet, er direkte rettet mod Rusland, og Putinlederskabet i Moskva er fuldstændig klar over, at de er
Londons, Riyadhs og Det Hvide Hus’ mål.

