Fra LaRouche-bevægelsen 3.
feb. 2015:
Er
disse
karle
klinisk
sindssyge? Nej, de er fra
Wall Street!
Hvad kan have fået Barack Obama til at erklære, at han tænker
på de facto at trække Ukraine ind i NATO og opruste Kiev til
krig mod Rusland? Og til, på selvmorderisk vis, at sende
amerikanske våben og militærpersonale til seks andre lande på
Ruslands grænser, under NATO’s artikel 5, som han sagde,
hvilket fordrer, at USA forsvarer disse lande, som var de
selve USA?
Tror Obama, at han vil fremprovokere en krig, og vinde den,
mod Rusland, med en »fremskudt NATO-brigade«?
Obama skubbes frem ad denne sindssyge kurs af en gruppe
forhenværende, afdankede regeringsfolk, der handler gennem Det
atlantiske Råd og Brookings Institution, der 1. feb. har
udgivet en rapport, der kræver, at USA og NATO bevæbner Kievregeringen til krig mod Rusland. Mediernes lederartikler og
artikler slår på krigstrommerne, fra den britiske dagspresse
til New York Times, med påstande om, at modstanden til den
amerikanske generalstab har været undertrykt.
Starte en krig mod Rusland på strategisk basis af en seks
siders rapport fra en flok gæs, bestående af forhenværende
regeringsfolk? Michele Flournoy , Ivo Daalder, Strobe Talbott,
James Stavridis … husk disse navne. Timothy Garton Ash fra
Oxford, planlæggeren af »farvede revolutioner« mod Ruslands og
Kinas allierede, og som skriver, »Putin skal stoppes med
geværer« i London Guardian. Kald dem »selvudslettelses-

bevægelsen«. Hvis det lykkes dem at provokere Rusland og Kina
til at gå i krig, vil de være årsag til, at menneskeligt liv
på denne planet ophører – os alle sammen. Er de klinisk
sindssyge?
Svaret er, at Wall Street, og finanskræfterne fra City of
London, insisterer på denne krigspolitik, fordi de er
bankerot. Deres bankerot kommer af to årtiers tøjlesløse,
spekulative bobler og krak, der har holdt tilbage og ruineret
de transatlantiske økonomier, mens BRIKS – især Kina –
udviklede deres rum og tog en førerposition inden for
rumforskning.
Nu insisterer storbankiererne på finansiel krigsførelse mod
BRIKS-allierede nationer, provokationer, og endda truslen om
atomkrig mod Rusland og Kina, for at tvinge dem til at lade
London og Wall Street fortsætte med at køre hele verden.
Bevis? Kiev-regimet tilbydes nu den anden IMF-lånepakke på et
år, og The Economist – der er talerør for bankerne i City of
London – kræver, at pakken bliver på 20 mia. dollar, og at
tidligere lån, som Ukraine indrømmer, de ikke kan betale,
afskrives.
Disse samme banker, den samme IMF, de samme London-allierede
politiske ledere, som Cameron, fr. Merkel og Obama, nægter, –
med en rasende, hård linje – at give Grækenland den samme
eftergivelse af gæld.
Kiev skal have 20 mia.-dollar-lånene og afskrivning af gælden,
for at gå i generel krig med Rusland. Den græske regering, der
offentligt går imod sanktionerne mod Rusland, skal nægtes
gældseftergivelse for udvikling af sin økonomi – selv, hvis
denne afvisning betyder – og det vil det gøre – at den
såkaldte eurozone ophører at eksistere.
Wall Street og the City ER klinisk sindssyge.

