Leder 3. april 2015: LaRouche
advarer:
Med P5+1 aftale, hvem skal
holde saudierne og Bibi i
tømme?
Lyndon LaRouche advarede i dag om, at, med den opnåede aftale
mellem P5+1 og Iran, der skal garantere, at det iranske
atomprogram er til strengt fredelige formål, er det store
spørgsmål nu: Hvem skal afholde både Saudi Arabien og Israel
fra at ødelægge aftalen og sprænge hele regionen i luften i en
storkrig? Israel er i forvejen det eneste land i regionen med
et arsenal af atomvåben, og saudiske regeringsfolk har gjort
det klart, at de er parat til at arrangere anskaffelsen af et
atomvåben, med kort varsel, fra Pakistan.
»Hvis der ikke er nogen, der er parat til at holde saudierne
under kontrol«, advarede LaRouche, »vil hele aftalen blive
sprængt – i bogstavelig forstand. Med mindre både saudierne
og israelerne sættes under strenge begrænsninger, vil dette
ikke fungere.«
LaRouche advarede om, at, som et resultat af de nylige valg i
Israel, »er den israelske regering i hænderne på en vild
idiot, som man overhovedet ikke kan stole på«.
LaRouche tilføjede, at en yderligere betingelse for en ægte
sikkerhed er fjernelsen af præsident Obama fra embedet, og
nedrivningen af hele Bush-liga-apparatet.
»Med mindre man konfronterer denne kendsgerning, så kan
saudierne og israelerne sørge for, at hele aftalen bliver
ugyldig.«

»Man må sørge for, at BRIKS-systemet overtager hele
processen, hvis der skal være noget som helst håb om et
heldigt udfald og stabilitet«, understregede LaRouche.
»Kerneprincippet i det nye BRIKS-paradigme er en fair chance
for alle. Det kommer til at tage nogen tid«, fortsatte
LaRouche, »at opnå en varig fred. Vi har brug for et årti
eller to med reel produktivitet, reel udvikling. Det betyder
enden på Wall Street-systemet, under hvilket befolkningen
udplyndres og terroriseres.«
Under betingelserne i Den fælles, omfattende handleplan (Joint
Comprehensive Plan of Action, JCPA), som blev udarbejdet i
Lausanne, Schweiz, under de seneste måneders drøftelser, vil
Iran i udstrakt omfang reducere sin uranberigelse og sine
lagre, underkaste sig intensive IAEA-inspektioner, ombygge
tungtvandsreaktoren i Arak og konvertere berigelsesfaciliteten
i Fordow til en forskningsfacilitet, der ikke længere beriger
uran. Til gengæld vil USA og EU suspendere sanktioner, og FN’s
Sikkerhedsråds sanktioner vil blive ophævet, men under en ny
resolution, der støtter JCPA og gennemtvinger nye straffe for
enhver overtrædelse. Aftalens løbetid er 15 år, med enkelte
bestemmelser forlænget til 25 år.
LaRouche afsluttede med at understrege de alvorlige
konsekvenser af ikke at handle på hans advarsler.
»Alternativet er krig – generel krig, der hurtigt vil udvikle
sig til en atomar udslettelseskrig. Det er den ligefremme
sandhed om den aktuelle situation. Det drejer sig ikke om Den
persiske Golf eller Mellemøsten. Det drejer sig helt bestemt
ikke om Iran. Det drejer sig om krig, imod Rusland og Kina.
De britiske kræfter og Wall Street-kræfterne, som arrangerer
det, vi i dag ser i den saudiske og israelske galskab, er ude
på at anstifte en krig i hjertet af Eurasien, en krig mod
Rusland og Kina. De mener, at en sådan krig kan begrænses, så
den eliminerer en stor del af befolkningen i denne region, som
de har udset som målet for massemord; men i den virkelige
verden fungerer sådanne utopiske fantasier faktisk ikke. Hvis

de sejrer, betyder det den form for krig, der kan udslette
menneskeheden.«
For baggrundsviden, se The London/Saudi Terror Network
——————————————
Vi, Schiller Instituttet, beder om, at alle tænkende borgere
ikke alene skriver under på vores appel om, at (USA og) Europa
skal gå med i BRIKS, men vi beder også om et bidrag til at
finansiere vores indsats.
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