Obamas organisation ønsker et
nyt kup à la Ukraine, men nu,
i USA
Leder fra LaRouchePAC, 20. februar, 2017 – Medlemmer af begge
Kongressens huse talte i denne uge offentligt imod amerikanske
diplomater, udnævnt af Obama, og George Soros-organisationer,
der handler i samråd for at vælte Makedoniens valgte regering.
Men et par stykker af dem er begyndt at få mistanke om, at
Obama og Soros også har planer om at vælte USA’s valgte
regering. Som EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, i dag
karakteriserede det, »De [Obama og de Soros-finansierede
grupper] er faktisk i færd med at begå en form for selvmord og
truer med at dræbe denne nation.«
Alt imens Obama selv helt utroligt bombarderer amerikanere med
robocalls, der angriber præsident Trump netop nu, og opmuntrer
til protester og demonstrationer imod præsidenten; så
organiserer Obamas »Organizing for Action« og dets nationale
netværk disse demonstrationer og styrkeopvisninger ved
offentlige delstats-kongresmøder. Dette er Obamas personlige
støtte- og finansieringsnetværk; selv mange Demokratiske
delstatsformænd i hele landet siger, de ikke har noget med det
at gøre.
Nationsdræberen George Soros finansierer, sammen med et par
milliardærer fra Democratic Alliance, hver gadeprotest og
større demonstration.
Oversiddere fra Obamas administration i sikkerhedsstillinger,
fra den tidligere fungerende justitsminister til NSA, leverer
hele rækker af vilde historier og lækker meget hemmelige
dokumenter til en medskyldig presse, hvor de forsøger at sætte
en rigsret i gang imod præsident Trump, eller det, der er
værre.

De mislykkede magter i EU’s bureaukrati og elite
Obama – kræver hysterisk, at præsident
neutraliseres, fjernes eller endda dræbes,
»seniorjournalister« i både U.K. og Tyskland
diskuteret.

– som elskede
Trump enten
som førende
åbenlyst har

EIR vil dokumentere dette fuldstændigt i et dossier, der
udgives i denne uge, og som viser, at Obamas og Soros’ plan er
at gentage den anti-russiske »Maidan«-afsættelse fra 2014 af
Ukraines regering, ved at vælte Trump. Og med det samme mål:
en krigskonfrontation med Putins Rusland.
Som præsidenten selv sagde i fredags i Florida, så er dette
angreb for den globale elite, centreret i London og Wall
Street, og som blev planetens dominerende magt i
»globaliseringens« og »afindustrialiseringens« æra. Denne
elite nægter totalt at acceptere, at flere successive nationer
stemmer dem ud. Trump mener, at »nationalstaten fortsat er den
bedste model for menneskers lykke«; og ønsker samarbejde
mellem USA og Rusland, og Kina, som førende nationer.
Obamas organisation må ødelægges, for den kunne atter engang
anbringe verden i hans »evindelig krigsførelse«, og atter
engang på randen af verdenskrig. Som LaRouche udtrykker det,
så er Trumps planer foreløbig stærkere end hans handlinger,
men han er en potentielt konstruktiv præsident, og hans rolle
er afgørende.
Ødelæg Obamas organisation med EIR’s dossier, og ved at
intensivere mobiliseringen for Glass-Steagall og tværpolitiske
aktioner for produktive arbejdspladser og produktivitet.

