Kan vi forhindre Obamas og
Det
britiske
Imperiums
fremstød for atomkrig?
Leder fra LaRouchePAC, 31. januar 2016 – Lyndon LaRouche kom
søndag aften med en skarp advarsel om, at »verden står på
randen af generel atomkrig, og det kommer først og fremmest
fra Storbritannien og Obama. Obama er, og har altid været,
agent for det britiske imperiesystem, og de satser nu på at
lancere generel atomkrig. De står nu på den yderste rand for
at skubbe det ud over kanten, lige nu, især i Europa.«
LaRouche sagde, at han har fulgt udviklingen på den
internationale scene tæt, og det er i løbet af de seneste uger
blevet åbenbart, at det døende, britiske imperiesystem gør
fremstød for krig, nu, udvirket af deres agent Obama som et
opgør mellem USA og NATO, imod Rusland og Kina. Vi har nået et
sammenbrudspunkt i historien, hvor der omgående må gribes ind
med handling for at forhindre dette mareridt i at udspille
sig.
»Det er det budskab, der bør præsenteres for alle, der ikke
er dumme«, sagde LaRouche. »Og vi bør handle for at standse
og forhindre, at en sådan krig lanceres. Med mindre de
afskrækkes fra at gennemføre det, som de nu åbenlyst
signalerer, at de vil gøre hurtigt, har vi kurs mod atomkrig
og massedød over hele planeten. Pointen er: Kan vi forhindre
dette her, der allerede er sat i værk? Kan vi forhindre, at
det gennemføres? Det er det eneste spørgsmål af betydning i
øjeblikket.«
I dag introducerede LaRouche-bevægelsen (i USA) et
betydningsfuldt skift i den strategiske situation med Kesha
Rogers, medlem af LaRouche Komite for Politisk Strategi (LPAC)
og tidligere to gange demokratisk kandidat til Kongressen for

delstaten Texas, der kaldte til politisk kamp med en
genoplivning af NASA fra det helvede, som Obamas politik har
dømt det til, for at få USA tilbage i rummet og gå ind i et
win-win-samarbejde med Rusland og Kina, i særdeleshed om Kinas
plan om at landsætte en mission på Månens bagside i 2020.
Se: LPAC-medlem og to gange demokratisk nomineret til
Texas-22, Kesha Rogers, uden for Johnson Space Center i
Houston, Texas.
Denne kampagne kan også spille en afgørende rolle i at
genindføre fornuften i institutionen Det amerikanske
Præsidentskab, der i øjeblikket befinder sig i hænderne på en
afsindig morder, der synes at mene, at han kan få Rusland og
Kina til at bøje sig under trusler om en atomar konfrontation,
eller med en decideret atomkrig.
Dette skifte kan ikke vente til november 2016. Obama må
fjernes fra magten nu. Dette kan gøres, og en fungerende
præsidentiel institution genoplives, ved at afsløre det, der
nu er et manipuleret demokratisk væddeløb til præsidentvalget.
Sænk Hillary Clintons og Bernie Sanders’ pro-Obamakandidaturer, og lancer en levedygtig politisk diskussion
omkring Martin O’Malleys kampagne – den eneste kandidat, der
offentligt har udtalt sig seriøst om at vende tilbage til
Glass-Steagall-standarden for bankopdeling for at stoppe Wall
Streets dødbringende politik, og som på anden vis har
demonstreret egenskaber, der kvalificerer ham til
præsidentskabet.[1]
På samme tid er det nødvendigt omgående at lukke Wall Street
og hele det spekulative, transatlantiske finanssystem ned,
eftersom det er dette systems bankerot, der står bag
fremstødet for krig. Hele det transatlantiske system var et
hårs bredde fra at kollapse i sidste uge med bankkrisen i
Italien, og det kunne eksplodere, hvad øjeblik, det skal være
– og stort set hvor som helst. Dette system må begraves, så

USA kan vende tilbage til den politik for økonomisk vækst, vi
havde under Franklin Roosevelt, og som også reflekteredes af
Kennedys rumprogram.
»Rumprogrammet er hemmeligheden bag den mekanisme, gennem
hvilken vi kan bringe USA, og andre dele af verden, ind i et
økonomisk genrejsningsforløb«, udtalte Lyndon LaRouche den
30. jan. Når denne politik først træder i kraft, »vi vil se
begyndelsen til en virkelig revolution i rummet. Så lad os
komme i gang!«
[1] Se: Fredags-webcast fra LPAC, 29. jan., dansk
oversættelse, uddrag, om LaRouche-bevægelsens støtte til
O’Malley-kampagnen og Glass-Steagall, o.a.:

