Obamas nye desperate taktik
dømt
til at mislykkes – Aktionsuge
for
LaRouches Fire Love starter
2. marts
Leder fra LaRouchePAC, 2. marts, 2017 – Nej, »himlen er ikke
ved at falde ned« med de nye anklager, i McCarthy-stil, imod
justitsminister Sessions – hvis nogen da ellers troede på, at
himlen ville falde ned. Dette er snarere en desperat taktik,
der kommer fra Obama personligt, efter den entusiasme, som
præsident Trumps tale til Kongressen i tirsdags skabte.
Det er ganske udelukket, at det amerikanske folk vil vælge at
følge kursen mod krig med Rusland nu, hvor så mange er blevet
inspireret af håbet om en langt bedre fremtid forude.
Alligevel er Obama i færd med at omstille og udrense det
Demokratiske Parti for at gøre det til sit personlige
instrument for forsøget på at vælte den amerikanske regering.
»Dette er præcis sådan, han ville bære sig ad«, sagde Lyndon
LaRouche. I optakten til den Demokratiske Nationalkomites valg
til formand den 25. feb. opmuntrede Obamagruppen den tidligere
arbejdsminister i Obama-administrationen Tom Perez til at
stille op mod favoritten, Glass/Steagall-tilhængeren,
kongresmedlem Keith Ellison fra Minnesota. Dernæst ringede
Obama personligt til medlemmerne af nationalkomiteen om, at de
skulle stemme på Perez, og det samme gjorde hans bonkammerat
Valerie Jarret, sammen med Joe Biden og andre af Obamas
medarbejdere. Perez vandt en smal sejr. Der er nu tegn, der
peger på, at Obama vil forsøge at udrense det Demokratiske

partilederskab i Texas og Californien for elementer, der ikke
vil samarbejde og droppe alt til fordel for hans anti-Trumpkorstog.
Obama håber, at brug af tvang i det Demokratiske parti vil
forhindre tværpolitisk samarbejde omkring LaRouches Fire Love,
som vi så det med Marcy Kapturs pressekonference den 1. feb.
for en genindførelse af Glass-Steagall. Men her tager Obama
fejl, som han gør med så meget. Faktisk vil vi, jo mere, han
bruger sin indflydelse for at tvinge det Demokratiske Parti
ind på hans plan, så meget desto snarere få mere handling af
den art, vi nu har brug for, at se fra Demokrater og
Republikanere.
Men selv om dette er vigtigt, så er det kun en mindre detalje
i det større billede. Globale udviklinger, der kommer fra Kina
og Putins Rusland, har været langt mere afgørende for skabelse
af de nye omstændigheder. Hinsides og over alt dette, og som
omslutter og former det alt sammen, er selve menneskets natur,
som udtrykkes af hele ideen i LaRouches Fire Love, og som
bliver eksplicit i hans erklæring i den Fjerde Lov.
Mange af vore senior LaRouche-medarbejdere rapporterer, at de
er blevet stærkt påvirket af at læse rækken af Lyndon
LaRouches ældre artikler, der, på foranledning af Helga ZeppLaRouche, på det seneste er blevet udgivet i EIR. Det faktum,
at de læser disse artikler, og den omstændighed, at de læser
dem NU, får dem til, som aldrig før – eller i hvert fald ikke
i den seneste tid – at føle, at de må hæve deres tankegang til
Lyndon LaRouches niveau.
Medlemmer bør nu benytte chancen til at se, eller høre, en
dybtgående, timelang diskussion med Lyndon og Helga LaRouche
med Policy Committee i dag. Ingen improviseret opsummering her
ville kunne yde deres argumenter retfærdighed, men vi vil
indoptage dem helt i løbet af de forestående timer.
Efter

denne

diskussion

lancerede

Policy

Committee

en

»aktionsuge« for LaRouches Fire Love, som begynder i dag,
torsdag, med aktivist-telefonmødet torsdag aften, og som vil
vare til næste torsdags aktivistmøde.
Der er planlagt arrangementer for weekenden. Næste udgave af
vores avis, »The Hamiltonian«, vil udkomme tirsdag. Der vil
være arrangementer på Capitol Hill. Der vil være et møde i New
York City næste tirsdag. Alle vore kontakter og aktivister vil
blive dirigeret mod omgående handling omkring de Fire Love og
den nye digitale brochure, der er på trapperne, om disse Love.
Yderligere detaljer vil blive kommunikeret på selve
telefonmødet tirsdag.

