Fra LaRouche-bevægelsen 17.
september 2014:
Tiden er inde til at fjerne
Obama fra embedet
Så længe, Obama forbliver i embedet, er USA låst fast i et
dødt imperiesystem, som kun har en mulighed tilbage: at
fremprovokere en verdenskrig. Med en Obama, som er sikkert
fjernet fra embedet, enten gennem en rigsretssag eller en
tvungen tilbagetræden, kan USA reorganisere sig omkring et nyt
præsidentskab – med Bill Clinton som en ledende skikkelse – og
gå sammen med Kina, Rusland og Indien, og andre allierede
nationer, for at smede et globalt system, med John Quincy
Adams’ fællesskab bygget på principper blandt fuldstændig
suveræne nationalstater som forbillede.
Faren for krig, som nu kommer fra det desperate Britiske
Imperiums kræfter, er blevet fuldt ud erkendt både i Kina og
Rusland. The Global Times, en førende kinesisk statsavis,
publicerede en kronik med den ildevarslende titel, »Muligheden
af en Tredje Verdenskrig eksisterer; Kina må være forberedt.«
———————————————————————

Kinas præsident Xi Jinping er på rundrejse til den Maritime
Silkevej på vej til Indien, hvor han vil ankomme onsdag til
tre dages afgørende møder med premierminister Modi. Idet han
indfangede, i hvilken størrelsesorden, det kinesisk-indiske
partnerskab befinder sig, talte Modi til en gruppe kinesiske
journalister i New Delhi tirsdag og udsendte dernæst en
kommentar via twitter: »Hvis jeg skal beskrive det potentiale,
som ligger i de indisk-kinesiske bånd, ville jeg sige INCH
(Indien & Kina) henimod MILES (Millennium for Exceptionel

Synergi)!
»Aritmetikken og kemien i vore relationer overbeviser mig om,
at sammen kan vi skrive historie.« Han sagde til kinesiske
reportere: »Når Indien og Kina styrker deres relationer,
kommer næsten 35 % af verdens befolkning tættere sammen, og
deres liv gennemgår kvalitative forandringer. Regnestykket er,
at når Indien og Kina vinder, så vinder en betydelig procent
af verdens befolkning. Vores forbindelse går ud over
almindelig regning.«
Mens Modi forberedte sig til at være vært for Xi Jinping, var
Indiens præsident, Pranab Mukherjee, i Vietnam, hvor han
lovpriste den nye, indiske premierminister for at skabe en
favorabel atmosfære for Indien i hele verden.
For eksempel bemærkede Lyndon LaRouche i tirsdags, at man ikke
kan overvurdere betydningen af disse udviklinger, som er i
gang mellem Indien, Kina, Rusland og de andre BRIKS-lande i
verden, som allierer sig med det nye system. Det er ud fra
dette synspunkt, at det burde være mest åbenlyst, hvorfor
præsident Obama må fjernes fra embedet omgående.
Så længe, Obama forbliver i embedet, er USA låst fast i et
dødt imperiesystem, som kun har en mulighed tilbage: at
fremprovokere en verdenskrig. Med en Obama, som er sikkert
fjernet fra embedet, enten gennem en rigsretssag eller en
tvungen tilbagetræden, kan USA reorganisere sig omkring et nyt
præsidentskab – med Bill Clinton som en ledende skikkelse – og
gå sammen med Kina, Rusland og Indien, og andre allierede
nationer, for at smede et globalt system, med John Quincy
Adams’ fællesskab bygget på principper blandt fuldstændig
suveræne nationalstater som forbillede.
Faren for krig, som nu kommer fra det desperate Britiske
Imperiums kræfter, er blevet fuldt ud erkendt både i Kina og
Rusland. The Global Times, en førende kinesisk statsavis,
publicerede en kronik med den ildevarslende titel, »Muligheden

af en Tredje Verdenskrig eksisterer; Kina må være forberedt.«
I den samme tone kom formanden for den russiske Statsduma med
bemærkninger ved åbningen af efterårets parlamentssamling,
hvor han advarede om, at NATO’s bevæbning af den ukrainske
regering er et klart tegn på en bevægelse henimod krig.
I mellemtiden var NATO-øverstkommanderende general Breedlove i
Washington i denne uge, hvor han optrappede truslerne mod
Rusland og anklagede Moskva for at føre »hybridkrig« i hvert
eneste land, der har en russisk minoritet, og han krævede, at
NATO vedtog nye artikel 5-(kollektiv sikkerheds-)
forholdsregler for direkte at imødegå Rusland. NATO fortsætter
med en række provokerende manøvrer langs med de russiske
grænser, inklusive i det vestlige Ukraine og i Letland, alt
imens amerikanske hærenheder er begyndt at ankomme til
Estland.
Hele denne desperation, bluff og krigsbuldren vil
øjeblikkeligt blive fjernet med afsættelsen af Obama. I det
mindste nogle amerikanske senatorer, var dybt skeptiske mht.
Obamas såkaldte krigsplan imod Islamisk Stat. De anføres af
senator Manchin fra Vest Virginia, som stolt sagde til CNN, at
han ville stemme »nej« til finansieringen af træning og
bevæbning af de syriske oprørere – i Saudi Arabien. Der er et
seriøst momentum for at frigive de 28 sider (af den særlige
Kongresundersøgelse af 11. september-angrebene, som
præsidenten har hemmeligstemplet, -red.). Alt dette må
indstilles efter den ene ting, som betyder noget:
Få Obama smidt ud af embedet nu!

