Fra LaRouche-bevægelsen 7.
nov. 2014:
LaRouche
kræver
en
»Thanksgiving-massakre« for
at udrense Det Hvide Hus
Lyndon LaRouche krævede i dag en gennemgribende udrensning af
Obamaregeringen, som hurtigt kunne føre til præsident Obamas
egen fjernelse fra embedet gennem en rigsretssag. Ligesom
præsident Gerald Fords Halloween-massakre den 4. nov. 1975 må
hele toilettet af inderkredsen i Obamas Hvide Hus – Valerie
Jarrett, Denis McDonough, Susan Rice, Ben Rhodes, Tony Blinken
– alle sammen omgående sparkes ud og erstattes af et hold
kompetente personer, som kan navigere igennem et totalt
kursskifte i amerikansk politik.
LaRouche sagde det, som var åbenbart:
»Tirsdagens valg var intet mindre end det amerikanske folks
politiske afsættelse af præsident Obama. Han er en lakaj for
London og Wall Street, og han har præsideret over USA’s
totale kollaps i løbet af blot seks korte år – i kølvandet
på Bush-Cheney-præsidentskabets horror-show, som trak os ind
i evindelig krig, politistatsdiktatur og udslettelsen af den
amerikanske økonomi og den amerikanske drøm. Obama er gået
videre end selv Bush og Cheney og har fremmet dette kollaps.
Det amerikanske folk har endelig fået nok, og det er det,
tirsdagens valg betyder.«
Valget betød ikke et mandat til Republikanerne, tilføjede
LaRouche. Republikanerne er en katastrofe – et levn fra BushCheney-periodens politik og personstab. Det amerikanske folk
vil have Obama ud – og intet mindre end dette vil være godt

nok.
LaRouche rapporterede, at han er vidende om, at der er ledende
personer i det Demokratiske Parti, som er i færd med at
forberede en liste over, hvem der skal væk, og hvem der skal
bringes ind til erstatning på hovedposterne i Det Hvide Hus og
det Nationale Sikkerhedsråd. Men, advarede han, dette er ikke
nok. Før, og med mindre, Obama fjernes fra embedet gennem
forfatningsmæssige midler, befinder verden sig i alvorlig fare
for udslettelse gennem de eskalerende provokationer, som er
rettet imod Rusland og Kina.
LaRouche nævnte den krig, som endnu engang rettes mod
befolkningen i det østlige Ukraine, som det seneste, klare
eksempel på provokationer, der kommer fra briterne og er
rettet mod Putins Rusland.
»Dette handler ikke om Ukraine«, forklarede LaRouche.
Ukrainerne bliver brugt til at iscenesætte en provokation,
som Putin simpelt hen ikke kan acceptere. »Vi befinder os
endnu engang på selveste randen af en potentiel atomkrig.«
Ved at gennemtvinge en »Thanksgiving-massakre« i Obamas Hvide
Hus, og ved omgående at fortsætte med at afsætte Obama, kan vi
stærkt nedsætte faren for atomkrig ved at fjerne det eneste
redskab, gennem hvilket briterne kan fortsætte og optrappe
deres provokationer.
Der er erfarne, politiske skikkelser, mange, som er veteraner
i Bill Clinton-regeringen, som kunne danne en del af et
levedygtigt lederskabshold for at få os og verden ud af dette
livsfarlige rod, bemærkede LaRouche. Men intet vil fungere, så
længe Obama forbliver i præsidentembedet.
Det amerikanske folk har talt klart og overvældende. Tiden er
nu inde til, at det Demokratiske Partis lederskab hører kravet
og handler. Republikanerne vil ikke vove at blive taget som de
sidste forsvarere af Obama – på trods af Boehner. Tiden er
inde til, at det Demokratiske Parti handler med Obama, som det

republikanske lederskab handlede med Richard Nixon: Overbringe
det ultimatum, som smider ham ud.
LaRouche sluttede med at sige, at han helhjertet støttede det,
som stod at læse i torsdagens Bildzeitung i Tyskland, som
krævede, at Obama omgående pakkede sammen og tog hjem til
Chicago.

