Obama, og USA’s økonomi, er
ved at smuldre
– Vil Obama trække verden med
sig ned?
Leder fra LaRouchePAC, 11. oktober, 2016 – Det amerikanske
folk har for nylig vist et usædvanligt og særdeles velkomment
mod og en ditto optimisme med den kendsgerning, at de knuste
Obamas åbenlyse støtte til sponsorer af terrorisme og
underkendte hans veto imod JASTA-loven således, at man kan gå
frem med juridiske sagsanlæg imod saudierne for deres rolle i
11. september-angrebene mod USA. Der er nu, fra Obamas og
briternes side, en samlet indsats for at knuse denne optimisme
og dette mod, hvor de bruger deres talsmænd og pressehorerne
til at skræmme befolkningen til at acceptere en krig mod
Rusland og Kina. Denne indsats kan og må afsløres og
nedkæmpes.
Et sindssygt initiativ for krig er, fra forsvarsminister Ash
Carters side, blevet lanceret siden JASTA-sejren, lige fra
hans krav om en $1 billion stor modernisering af USA’s
atomvåbenlager som forberedelse til at bekæmpe »russisk
aggression« og til den britiske forsvarsminister og det
britiske Underhus’ medlemmer, der skriger op om, at vi nu må i
gang med at nedskyde russiske fly i Syrien, og til, at Obama
personligt trækker tæppet væk under Kerry-Lavrov-planen for en
våbenhvile i Syrien.
Men, Obama er færdig, afsløret som en fiasko på enhver måde –
Obamacares kollaps, den produktive beskæftigelses kollaps,
afsløringen af hans støtte til den saudisk sponsorerede
terrorisme, hans rolle som massedræber gennem sine ulovlige
krige for »regimeskifte« og sine dronedrab af mænd, kvinder og
børn. Vil han nu have held til at trække os ind i en atomkrig,

eller vil det amerikanske folk genvinde sit mod og sin
optimisme og fjerne ham fra embedet?
Russiske og kinesiske militærledere, der mødtes i dag ved det
7. Xiangshan Forum i Beijing, udsendte en advarsel, der sendte
kuldegysninger gennem knoglerne, om, at Obama-administrationen
er langt fremme med at forberede sine styrker til at lancere
en førsteangrebs-atomkrig imod begge nationerne. Med nævnelse
af den operative, amerikanske krigsdoktrin, Promt Global
Strike, (Globalt Førsteangreb), og idet han især påpegede
deployeringen af antiballistiske missilsystemer langs med både
de russiske og de kinesiske grænser, sagde generalløjtnant
Viktor Poznikhir fra den russiske generalstab:
»Russiske militæreksperter siger, at USA, med besiddelsen af
dette [missilforsvarssystemet], håber at få mulighed for at
levere et overraskelses-atomangreb hvor som helst i verden,
inklusive mod Rusland og Kina, og at det går ustraffet hen.«
Prompt Global Strike, forklarede han, er baseret på den
fantasi, at de nye missilsystemer, ved at gennemføre angreb,
der afvæbner modstanderens atomstyrker, kan tilintetgøre
modstanderens evne til at gennemføre et angreb som gengældelse
for et førsteangreb.
På det samme forum sagde den kinesiske generalmajor Cai Jun
fra den Centrale Militærkommissions Fællesstab:
»Gennemførelsen af planerne om at udvikle missilskjoldet er i
færd med at ødelægge den strategiske balance og stabiliteten,
og ligeledes forværre situationen i sfæren for global
sikkerhed. I øjeblikket har USA magtfulde styrker til
generelle formål, og har ligeledes en betydelig, kvalitativ
overlegenhed i sfæren for strategiske atomstyrker. Tilsammen
udgør disse komponenter moderne væbnede styrker og gør det
muligt at gennemføre konceptet i doktrinen, ’Prompt Global
Strike’.«
General Poznikhir tilføjede:

»Rusland må nødtvungent tage passende modforholdsregler for at
forhindre USA og dets allierede i at øve indflydelse på den
eksisterende styrkebalance inden for den strategiske
våbensfære. Så vidt vi forstår, så handler vore kinesiske
partnere på samme måde.«
Er Obama så narcissistisk, at han tror, han kan forlange, at
et atombevæbnet Rusland og ditto Kina bøjer sig for hans
krigstrusler og hans igangværende forbrydelser for at
gennemtvinge regimeskifte over hele planeten?
Kun
briterne
kan
matche
Obama
med
hensyn
til
krigsmagerhysteri. I dag afholdt det britiske Underhus en
særlig samling om Syrien, hvor både Blair-tilhængere og Toryer
(det Konservative Parti) krævede en krig mod Rusland over
Syrien, og hvor de karakteriserede Ruslands krig mod
terrorister i Syrien som modsvaret til nazisternes holocaust.
At vente på det umiddelbart forestående finanskollaps, før man
gennemfører Glass-Steagall, er modsvaret til sindssyge. Det
vestlige banksystems igangværende dødskrampe er nu
forsidehistorie på samtlige finansaviser i Vesten, i en grad,
hvor førende »økonomi-kvaksalvere«, såsom Ken Rogoff fra
Harvard, foreslår 6 % ’s negative rentesatser, plyndring af
bankindskyderne og ødelæggelse af, hvad der måtte være tilbage
af redelige, kommercielle bankierer. En sådan galskab ville
lykkes med at opfylde IMF’s forslag fra forgangne weekend, om
simpelt hen at nedlukke alle små og mellemstore banker,
hvilket vil lade for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne
galoppere hen over nationen og den vestlige verden, med pigge
på hesteskoene!
Lyndon LaRouche fastslog dette strategiske og økonomiske
vanvid som værende en samlet indsats for at forvirre og
demoralisere den amerikanske befolkning, der for nylig
handlede stolt og modigt for at underkende Obamas veto mod
JASTA-loven.

Føj hertil den »inducerede degenerationsproces«, som LaRouche
kaldte det, som tvangspåføres befolkningen gennem snavset i
præsidentvalgkampen. Selv Kinas officielle nyhedsagentur
Xinhua er chokeret over graden af kampagnens degeneration og
skriver i en lederartikel, at den seneste debat »reflekterer
forfaldet i amerikansk politik og et dybt splittet samfund«.
Med henvisning til optagetheden af Trump-sexoptagelserne og
paraderingen af Bill Clintons seksuelle erobringer under
debatten, konkluderer Xinhua, at
»energien i amerikansk politik opbruges i et eller andet drama
eller noget underholdning, og kan ikke bruges til at løse
centrale spørgsmål«.
Obamas udvalgte efterfølger, Hillary Clinton, blev i dag
afsløret for at have udtalt det indlysende så tidligt som 2014
– nemlig, at saudierne og Qatar »leverede hemmelig finansiel
og logistisk støtte til ISIL og andre radikale sunni-grupper«.
Og alligevel fortsætter hun, ligesom Obama, med at opfordre
til krig mod Rusland og Syrien – ikke mod de nationer, der
støtter terrorisme, men mod dem, der er under angreb fra
terrorister.
Obama kunne fjernes nu af en samvittighedsfuld Kongres,
hvilket også ville transformere den degenererede valgproces.
Spørgsmålet er, om en manglende handling for at fjerne ham vil
gøre det muligt for ham at trække verden med sig i faldet?
Foto: Barack Obama bag scenen før han holder sin sidste tale
til FN’s Generalforsamling i New York. (Foto: White House).

