Leder, 27. oktober 2015:
Ruslands
og
Kinas
verdenslederskab er
afgørende
nu,
hvor
Det
britiske Imperium
står for fald
En nyligt deklassificeret rapport fra 1990, der blev
udfærdiget af Præsidentens Efterretnings-Råd (eng.: PFIAB)
viste, at truslen om en atomkrig i 1983, ud fra et sovjetisk
perspektiv, var blevet drastisk undervurderet af den
amerikanske efterretningstjeneste, hvilket skabte en meget
reel fare for atomkrig på daværende tidspunkt. Lyndon LaRouche
henviste til denne rapport som værende en afgørende markør for
det amerikanske lederskabs forfald efter dette tidspunkt,
baseret på LaRouches eget kendskab til den situation, som
rapporten omhandler – selv om der ikke blev henvist til disse
kendsgerninger i selve PFIAB-rapporten.
Kendsgerningen er, at daværende præsident Ronald Reagan den
23. marts 1983 havde vedtaget det forslag, som LaRouche havde
udarbejdet, om et fælles udviklingsprojekt mellem USA og
Sovjetunionen om at bygge et rumbaseret, anti-missilsystem,
baseret på nye, videnskabelige principper (partikelstråle- og
laserstrålesystemer), som ville have gjort en ende på den
ekstreme fare, der hidrørte fra politikken med »Gensidigt
Garanteret Ødelæggelse« (Mutually Assured Destruction, MAD),
en politik, der er baseret på at fastholde verden opdelt i Øst
og Vest, og hvor begge sider retter massive arsenaler af
atomvåben, der kan udløses ved mindste varsel, mod hinanden.
Mordforsøget på Ronald Reagan, der blev udført af en bekendt

af Bush-familien kort tid efter Reagans indsættelse, havde nær
afsluttet dette historiske samarbejde mellem Reagan og
LaRouche, men Reagan overlevede og annoncerede programmet
under navnet Strategic Defense Initiative (SDI) (Strategisk
Forsvarsinitiativ). Men britiske interesser i både USSR og USA
saboterede indsatsen – en proces, der reflekteres i PFIAB’s
indrømmelse af efterretningsfiaskoen fra 1983 vedr. truslen om
atomkrig.
Siden denne sabotage af SDI og Reagans erstatning med den
forræderiske Bush-familie i tre embedsperioder og Obama i to
perioder, har der i USA været et udtalt forfald ned i
økonomisk og strategisk vanvid, der har muliggjort Wall
Streets og City of Londons bankinteressers dominans over
regeringen, og som har lanceret den ene krig efter den anden i
kolonialistisk stil over hele planeten og drevet den vestlige
verden
ud
i
kaos,
som
det
nu
reflekteres
flygtningekatastrofen i Sydvestasien og Europa.

i

SE »den fulde historie om SDI«
Med skabelsen af BRIKS og dettes nye finansinstitutioner, der
er helliget international infrastrukturudvikling, samt
præsident Putins fremragende flankeoperation i Syrien, er
verden nu i en position, hvor Det britiske Imperium langt om
længe kan blive stedt til hvile. Obama, og Hillary Clinton
(der underkastede sig Obamas ondskab), er blevet afsløret som
støtter af terrorisme med det formål at opnå »regimeskift«
over for nationer, der nægter at underkaste sig, og som
beskyttere af de morderiske finansfyrster på Wall Street ved
at afvise den nødvendige genindførelse af Glass-Steagall, der
skal underkaste Wall Street en konkursbehandling.
De interventioner, som talsfolk fra LaRouchePAC i løbet af de
seneste uger på Manhattan og andre steder i hele USA har
gennemført, har fået repræsentanter fra Imperiet til at søge
dækning med den voksende bevidsthed om sandheden af deres
forbrydelser, der er blevet offentligt udtalt og har ødelagt

deres evne til at hjernevaske og tvinge godtroende
amerikanere. Tiden er inde til at lukke Wall Street ned,
fjerne Obama og til, at solen endeligt må gå ned over Det
britiske Imperium.
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