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Den britiske Krone gør fremstød
for krig og folkemord i 2016
Leder fra LaRouchePAC, 7. januar 2016:
En omhyggelig undersøgelse af det britisk efterretningsvæsens operationer over hele planeten afslører et
klart billede: Det britiske Monarki er i færd med at fremprovokere krig og kaos i hvert eneste hjørne af planeten i
deres forfølgelse af den erklærede hensigt om at reducere
verdens befolkning med 80 % eller mere på kort tid.
Den britiske hånd er mest synlig i den Persiske Golf,
hvor Londons totalt ejede juniorpartner, det Saudiske Monarki, har anstiftet en ny, evindelig krig mellem sunni og
shia, arabere og persere, der blev udløst af henrettelsen den
2. jan. af et ledende medlem af det shiamuslimske præsteskab fra den olierige, østlige provins, der har en majoritet
af shia-muslimer. Talerør for MI6 Ambrose EvansPritchard sagde skadefro på Daily Telegraphs sider i denne
uge, at henrettelsen af Nimr al-Nimr vil føre til voldelig
gengældelse fra shia-demonstranter, der handler under
ordre fra Irans Revolutionsgarde-korps, og vil inkludere
angreb på de saudiske hovedolieledninger. Dette vil, erklærer Evans-Pritchard, føre til oliepriser på 200 dollar
tønden og et globalt, økonomisk kollaps.
Den britiske Krone har i de seneste år forfulgt to afgørende politikker: Fremprovokeringen af en evindelig konflikt med sunni versus shia, der sluttelig skal opsluge hele
den islamiske verden; og orkestreringen af en Ny Kold
Krig, der vil føre til en uundgåelig termonuklear varm krig
og vil sætte USA op imod Rusland og Kina. Den britiske
skakbrik Barack Obama har bragt USA til randen af krig
med Moskva og Beijing, som det senest er blevet bemærket af den russiske præsident Vladimir Putin, med udgivelsen af Ruslands nye Nationale Sikkerhedsstrategi, der satte
fokus på Washingtons og NATO’s politik med regimeskift
ved hjælp af »farvede revolutioner«, som ultimativt er
rettet imod Rusland og Kina. Den tidligere, amerikanske
forsvarsminister William Perry har for nylig advaret om, at
USA befinder sig på en kurs mod en atomar konfrontation
med Rusland, og at dette må stoppes nu.
Den nordkoreanske regerings meddelelse af 6. jan. om,
at de med held har sprængt en brintbombe, har atter engang placeret hele Asien på en hårs bredde fra udløsning
af konfrontation, i kombination med den amerikanske forsvarsminister Ash Carters gentagne provokationer mod
Kina over det Sydkinesiske Hav.
Alt imens briterne fremmer en konflikt mellem Washington og Beijing, så gør de selv kur til Kina for at sikre

City of London som centrum for den globale handel i yuan
samtidig med, at de gør alt, hvad der står i deres magt, for
at opbryde BRIKS-alliancen. Det seneste nummer af flagskibs-avisen for City of London, The Economist, har voldsomme angreb på den brasilianske præsident Dilma Rousseff og den sydafrikanske præsident Jacob Zuma, som
London har identificeret som de svage led i BRIKSkæden. Den britiske udenrigsminister Hammond var i
Beijing i denne uge, hvor han afstak Londons position som
bro mellem Kinas Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank
(AIIB) og Europa.
Samtidig forfølger briterne også muligheden for at
sænke Kontinental-Europa under det kaos, der allerede er
under udfoldelse som følge af politikken med bail-out og
bail-in, der trådte i kraft den 1. jan. 2016 i hele den Europæiske Union. Premierminister David Cameron meddelte
den 6. januar, at han vil lade alle sine regeringsmedlemmer
frit vælge, hvilken politisk kampagne, de vil føre til den
kommende folkeafstemning om Storbritanniens udtræden
af den Europæiske Union. Denne folkeafstemning er nu
planlagt til at finde sted til sommer, på et tidspunkt, hvor
Kontinental-Europa må forventes at stå over for socialt
kaos over hele linjen, og/eller krig. I realiteten baner Camerons handlinger vejen for en total »Brexit« af EU, med
en kraftigt forceret tidsplan.
De, for hvem det ikke lykkes at forstå den britiske faktor, er dømt til at bukke under for det massedrabsprogram,
som London har på programmet. Det transatlantiske område befinder sig i Det britiske Systems onde greb og er ved
at smuldre i hidtil uset tempo. Dette er ikke et resultat af,
at man har været uheldig, men af bevidst, britisk politik.
Prins Philip, den royale gemal, har åbenlyst erklæret sit
mål med at udslette milliarder af mennesker for at bevare
britisk magt under et affolket, globalt Malthus-diktatur.
Dette er sagt og nedfældet offentligt.
Med det britiske instrument Barack Obama, der går ind
i de sidste måneder af sin embedsperiode, accelererer briterne tydeligvis deres program for massemord. Det kan
besejres, med begyndelse i fjernelsen af Obama fra embedet for store forbrydelser og forseelser, og ved at udslette
Londons og Wall Streets magt. Ved at afsætte Obama og
genindføre Glass-Steagall, kan det uhyre, som er Det britiske Imperium, endegyldigt knuses. For første gang i historisk tid kan verden permanent blive befriet for den folkemorderiske svøbe, som er Imperium. Det er den udfordring, der ligger på bordet lige nu.
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