Vem kan genomföra
ett nytt 11 september?
Bromma den 25 augusti 2005

Rubrikens fråga har nu fått sitt svar, sedan Lyndon LaRouche för en månad sedan gick ut med sin varning för att
USA:s neokonservative vicepresident Dick Cheney planerar ett Irankrig (se motstående sida). En ny terrorattack
mot USA liknande 11 september-attacken är det som skall
utlösa kriget mot Iran.
Cheney har fått den amerikanska försvarsledningen att
förbereda sig för att, omedelbart efter ett terrordåd, kunna
genomföra en massiv flygattack mot 450 strategiska mål i
Iran. I den chockerande planen ingår användning av mindre kärnvapen för att spränga underjordiska anläggningar
i Iran. När LaRouche kontrollerade uppgifterna med militärer, diplomater och kongressmän bekräftade de krigsplanen, men hävdade samtidigt att de själva inte kunde gå ut
med det. De uppmanade LaRouche att som politisk ledare
för en politisk massrörelse och aktiv ungdomsrörelse ta
ansvaret för att sprida det i USA.
LaRouche vågade. Med hjälp av medarbetare och
många andra kom hans varning ut över hela världen och
satte i gång en febril aktivitet. I många länder har LaRouches varning lästs upp i TV-sändningar och radioprogram
och lett till en intensiv debatt.
Effekten av LaRouches aktion är att allt fler, i personliga samtal med LaRouches medarbetare, nu avslöjar sin
kunskap om de neokonservativa fascisternas krigsplaner,
men också om vilka grupper som kan genomföra terrordåden mot USA. Ledande amerikanska militärer har pekat ut
ett nätverk inom den amerikanska militären som man kallar ”spoonbenders”. De kallas så eftersom de faktiskt anlitat Uri Geller och hans skedböjande mediala ”teknik” i
tanken att använda den för militära syften!
Igen föll det på LaRouche, att inte endast avslöja krigsplaneringen mot Iran, utan också, innan det smäller, beskriva det nätverk som kan genomföra en ny stor terrorattack mot USA. Det talas om smutsiga bomber, dvs terrorbomber innehållande radioaktiva material. LaRouches
medarbetare Jeff Steinberg har i en artikel pekat ut ledarna
för denna grupp militärer med namn och allt. Artikeln beskriver deras bakgrund i specialtrupper, speciella vapenprogram för ”icke-dödande teknik” och i tortyren på Guantanamo. Där beskrivs också hur en amerikansk specia-

list på denna ”teknik” utbildade flygplanskapare inför 11
september-attacken.
LaRouches medarbetare Bill Jones har intervjuat en ledande ”skedböjare” där denne rakt ut förespråkar kärnvapenkrig mot Iran. Dessa omskakande artiklar, som finns
på www.larouchepub.com, har redan fått en enorm spridning på internet och är ett avgörande verktyg för att stoppa
Cheneys atomkrigsplan och ”skedböjare”.
Med detta material kan man stoppa ett nytt stort terrordåd i stället för att vara rädd och låta sig drivas till krig
och diktatur. Glöm inte! Striden handlar inte om vilken
väg Iran skall gå i den ekonomiska och politiska krisen,
utan först och främst om vart USA skall gå och även vart
Europa skall gå.
Det är i det perspektivet som man lätt kan inse att SvT:s
serie Kommissionen verkar bli det största psykkriget någonsin riktat mot det svenska folket. I stället för att visa
hur det går att stoppa ett nytt stort terrordåd, visar den hur
vi skall anpassa oss och låta oss styras från bunkrar. Det
första avsnittet innehöll bara det typiska falskspelet om
terrorn för att alla skall bli rädda. Bilderna av det sprängda
svenska riksdagshuset borde i stället leda tanken till Hermann Göring, som i efterhand skröt om att det var han
som organiserade Riksdagshusbranden i Berlin 1933, vilken användes för att införa diktatur i Tyskland och genomdriva Hitlers och Hjalmar Schachts åtstramningspolitik.
Nu finns möjligheten att avslöja de personer som planerar ett nytt stort terrordåd och kärnvapenkrig. Låt dig
inte skrämmas till passivitet. Hjälp till att göra något för
att styra världen till en fredlig lösning på den ekonomiska
krisen.
Sprid detta flygblad!
Sprid artiklarna! Sprid debatten!
Stöd LaRouches förslag till ett Nytt Bretton Woods
för att införa en ny, rättvis ekonomisk världsordning!
Hör av dig !

Kontakta EAP på adresserna nedan eller på talongen
på motstående sida, som du skickar till EAP, Box 119 18,
161 11 Bromma eller faxar till 08/98 30 90.
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Cheney planerar krig mot Iran
Lyndon LaRouche varnade den 27 juli för att USA:s vicepresident Dick Cheney, i samarbete med de ”liberala imperialisterna” kring Storbritanniens premiärminister Tony Blair,
planerar ett ”preventivt” militärt angrepp på Iran, där även
taktiska kärnvapen kan komma att användas. Angreppet på
Iran skulle vara ”svaret” på ett nytt terrorattentat mot USA,
efter bombdåden i London och de därpå följande polisstatsåtgärderna i Storbritannien.
LaRouche baserar sin varning på strategiska och finansekonomiska rapporter som han tagit del av, bl.a. en artikel
skriven av den f.d. CIA-medarbetaren Philip Giraldi i tidskriften American Conservative.
Det har varit känt i några månader att Bushregeringen har
ställt taktiska kärnvapen under de regionala militärbefälhavarnas kontroll. Det har skett som ett led i en ny plan, Global Strike, som har sitt ursprung i början på 1990-talet då
Cheney var försvarsminister under Bush d.ä.
Det tydligaste tecknet på krigsplanerna, hävdar LaRouche,
är ögonvittnesskildringar av Cheneys sinnestillstånd. Enligt
samstämmiga uppgifter lever Cheney ut en amerikansk version av Hitler i bunkern. Han far ut mot republikanska senatorer som dristar sig att säga emot honom och kallar alla som
motsätter sig hans beslut – även framstående senatorer – för
”förrädare” eller värre.
Mycket kvalificerade källor inom kongressen, militären
och underrättelsetjänsterna betonar att anfallsplanerna inte
enbart är militär beredskapsplanering, utan uttryck för Cheneys politiska avsikter.
LaRouches varning har nu spridits i form av ca en miljon
flygblad, satts in på tusentals webbsidor och översatts till de
flesta stora språken – och är därmed ett av de mest diskuterade dokumenten bland ledande kretsar i världen i dag.

Cheneys krigsplan avslöjad
I American Conservative den 1 augusti skriver den f.d. CIAmedarbetaren Philip Giraldi:
”På instruktion från vicepresident Dick Cheneys kontor
har Pentagon uppdragit åt USA:s strategiska kommando
(StratCom) att utarbeta beredskapsplaner som ska kunna sättas in som svar på en ny, 11-septemberliknande terroristattack mot USA. Planen inkluderar omfattande flyganfall mot
Iran med både konventionella bomber och taktiska kärnvapen. I Iran finns mer än 450 stora strategiska mål, varav flera
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misstänkta anläggningar för utveckling av kärnvapen. Flera
mål är förstärkta eller belägna djupt under marken och kan ej
slås ut med konventionella vapen, varför kärnvapen finns
med som ett alternativ. Precis som i fallet med Irak, är vedergällningen inte avhängig av om Iran faktiskt är inblandat
i något terrordåd riktat mot USA. Många höga flygofficerare
som deltagit i planeringen sägs vara upprörda över implikationerna av vad de håller på med – att Iran har valts ut för ett
oprovocerat kärnvapenanfall – men ingen är beredd att spoliera sin karriär genom att säga ifrån.”
Motståndet tar sig uttryck i läckor till pressen. Washington
Post berättade den 2 augusti om en underrättelserapport, som
läckts till tidningen, med slutsatsen att Iran kan skaffa sig
kärnvapen tidigast om tio år och det bara om de drar på för
fullt med att tillverka plutonium och inte stöter på några problem på vägen.
Floden av artiklar och böcker som underblåser de neokonservativas propagandaoffensiv mot Iran, möts också med
protester. Ett exempel är boken ”Countdown to Crisis: The
Coming Nuclear Showdown with Iran” (Nedräkning för kris:
Den kommande kärnvapenkraftmätningen med Iran) av Kenneth Timmerman och Richard Pipes. Den mosades i Washington Post av Ray Takeyh på Rådet för utrikesförbindelser.

Finanskrisen
De nya krigsplanerna måste ses som en följd av den
press Cheney och de neokonservativa krigshökarna i Bushadministrationen befinner sig i. Kongressen och den oberoende åklagaren har avslöjat den grupp i Vita huset som drev
fram Irakkriget med lögner och som, för att dölja sina lögner,
förrådde regeringens egen hemliga agent Valerie Plame. Dessa
anklagelser är mycket värre än de som fällde president Richard Nixon i Watergate.
Samtidigt är Cheneys synarkistiska kontrollörer också
ställda mot väggen, eftersom hela deras globala spekulativa finanssystem hotas av härdsmälta. Det omedelbara hotet av ett
sammanbrott av det spekulativa finanssystemet, som tillkom
när Bretton Woods-systemet upplöstes 1971, är den drivande
orsaken till ivern att starta krig. Just det faktum att ett nytt krig
mot Iran så direkt kopplas till ett nytt 11 september ger nyckeln till hela planeringen.
Den avgörande metoden att förhindra kriget är därför,
förutom att fälla Cheney, att lösa den ekonomiska krisen. Därför föreslår LaRouche en återgång till ett Bretton Woods-liknande stabilt valutasystem inriktat på att stöda massiva infrastrukturprojekt för att sätta världen i arbete.
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