Fra LaRouche-bevægelsen 30.
jan. 2015:
Helga Zepp-LaRouche bringer
kendsgerningerne om
Wall
Streets
krigsprovokationer
til
Tyskland og Europa
De to første EIR-seminarer i Berlin og Frankfurt med Helga
Zepp-LaRouche har bragt kendsgerningerne om den umiddelbart
overhængende fare for en atomkrig – og Verdenslandbroen som
alternativet – til Tyskland og Europa som helhed, på et
tidspunkt med forhøjet fare og voksende politisk krigsførelse.
Det faktum, at de to begivenheder med Zepp-LaRouche, der fandt
sted tirsdag og torsdag, kom umiddelbart i hælene på chokket
efter det græske valg, øgede kun virkningen.
Wall Street og [City of] London er håbløst og uafvendeligt
bankerot, og den eneste virkelige mulighed til at forhindre
krig er at indlede omgående lovmæssig konkursbehandling mod
deres derivat- og anden spillegæld til 1,7 billiard dollar –
der begynder med genindførelsen af Glass-Steagall.
Det bliver mere og mere åbenbart, at den græske gæld aldrig
kan tilbagebetales, og at de græske handlinger i Syrizaregeringens første dage – med annullering af lovgivning om
privatisering, som Trojkaen havde dikteret – betyder, at det
græske brud med folkemordspolitikken både kan udløse en ny
politik, men også fungere som detonator for en desperat
London-Wall Street-blok til at presse på for at få krig mod
Rusland og Kina. Som Lyndon LaRouche tirsdag advarede om, så

optrapper det græske valg faren for krig og kræver omgående
nødhandlinger.
Torsdag skrev både Ambrose Evans-Pritchard, talerør for
britisk efterretningstjeneste ved Daily Telegraph, og
klummeskribent ved Washington Post Harold Meyerson, om behovet
for at sammenkalde til en europæisk konference til
nedskrivning af gæld efter samme model som London-konferencen
i 1953, der annullerede halvdelen af den tyske krigsgæld fra
begge verdenskrige, lod den resterende gæld løbe over 30 år
og, sammen med Marshall Planen, udvirkede det tyske,
økonomiske mirakel. Pritchard gjorde det klart, at den græske
gæld aldrig kan betales, og at det græske folk gjorde ret i at
afvise Trojkaen, mens Meyerson krævede, at Tyskland behandlede
Grækenland, som USA havde behandlet Tyskland, efter Hitler var
besejret.
Alt imens intet endnu er blevet offentliggjort, står det
klart, at de europæiske udenrigsministres møde for at indføre
flere sanktioner mod Rusland – som er intet mindre end
yderligere krigsprovokationer – var et slagsmål, der endte med
beslutningen om at bevare de eksisterende sanktioner frem til
og med september, men ikke indføre nye sanktioner. Før mødet
begyndte, gjorde Grækenland det klart, at der ikke var
»konsensus« til nye sanktioner, fordi de aldrig var blevet
konsulteret.
Disse modforholdsregler indikerer en voksende frygt for et
atomart armageddon. De advarsler, der blev offentliggjort i
sidste uge af Igor Ivanov, Sam Nunn, Richard Lugar og Theodore
Postol, fik tilslutning fra Mikhail Gorbatjov torsdag i et
Interfax-interview, hvor han atter advarede om, at Vesten er i
færd med at fremprovokere en ny, kold krig, der hurtigt vil
blive til en varm krig – inklusive en atomkrig.
Obama er en lakaj for London-Wall Street-kræfterne, der driver
verden mod generel krig. Som Lyndon LaRouche i de seneste uger
gentagne gange har advaret om, så er den eneste vej ud af

armageddon at nedlukke magtapparatet bag krigspolitikken. Det
betyder at lukke Wall Street ned og i dets sted indføre et
kreditsystem efter Hamiltons principper for at alliere USA med
BRIKS.
Russiske, kinesiske og indiske udenrigsministre vil mødes den
2. februar i Beijing for at fremme BRIKS-dagsordenen og,
utvivlsomt, for at undersøge og evaluere den voksende fare for
generel krig. Præsident Obamas optræden i Indien var, iflg.
iagttagere, afskyelig – en fornærmelse af Indien. Obama
afkortede sit besøg i Indien, der mindedes Indiens
Republikkens Dag, for at fare af sted til Riyadh for at logre
for den nye, saudiske konge, hvis forbindelser til al-Qaeda og
andre jihadister er velkendte og veldokumenterede i verdens
efterretningskredse. Hjemme holder Obama fortsat fast ved
Bush-Cheney-mørklægningen af de 28 sider. Denne optræden i
Riyadh føjede til den allerede intense, globale, indledende
opbygning af krig. Så snart Obama vendte tilbage til USA,
bekendte han offentligt sit partnerskab med Huset Saud.

