LaRouche
og
Trump:
Afregningens time er kommet.
Den 5. oktober 2020 (EIRNS) – Den 6. oktober 1986, for 34 år
siden, stormede 400 føderale og statsansatte politifolk ind i
Leesburg, Virginia, ledsaget af indsatsklare privatejede
kampvogne, opstillet af , Magalen Ohrstrom Bryant, efterkommer
fra Middleburg, Virginia. Formålet var tilsyneladende at
gennemføre en skandaløst overdrevet ransagelse af kontorer
forbundet med Lyndon LaRouche.
De oprindelige retskendelser var ikke rettet imod LaRouche som
person, i mangel på endog fabrikerede påskud. To medlemmer af
LaRouches sikkerhedsteam blev arresteret, sammen med en
fundraiser for LaRouche-bevægelsen, baseret på en anklage
udstedt i regi af Robert Mueller, som på daværende tidspunkt
var statsadvokat i Boston.
Det er den samme Robert Mueller, der ledte den grundløse
heksejagt imod Donald Trump og dem der var tilknyttet
præsidenten.
Dokumenter, som blev beslaglagt under ransagelsen, blev bragt
til en militærbase, Henderson Hall ved Fort Myer, hvilket
næppe er den normale procedure for at sikre dokumenter
beslaglagt ved eftersøgninger.
Påskuddet for at agere således, at LaRouche-bevægelsen ellers,
på en eller anden måde, ville bryde ind på en befæstet
flådebase og stjæle dokumenterne tilbage, var latterligt, og
alligevel er det den årsag, som fremgår af de officielle
dokumenter.
Senere viste det sig, at kampvognene kommanderet af Mrs.
Bryants søn, Herb Bryants, i virkeligheden var blevet
anskaffet af Oberst Tom Harvey, en militærassistent for
vicepræsident George H. W. Bush.
FBI

og

politistyrker

fra

Virginia,

inklusive

en

SWAT-

specialstyrke (Special Weapons And Tactics), omringede gården,
hvor Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche boede. Helikoptere
kredsede gentagne gange ovenover. Pressen meddelte, at en
væbnet indtrængen af gården var undervejs. LaRouche sendte et
telegram til præsident Reagan og opfordrede ham til at gribe
ind, og pludselig trådte styrkerne, der havde omringet gården,
tilbage.
Senere har regeringsdokumenter og vidneudsagn røbet, at man
efterfølgende havde forsøgt at få en retskendelse til endnu en
husundersøgelse af gården, men det blev aldrig til noget.
Vicesherif i Loudoun amt, Donald Moore, indrømmede mange år
senere til en FBI-meddeler, at planen var at trænge ind på
gården, fremprovokere en skudveksling og slå LaRouche ihjel.
Alt dette blev gjort imod folk, som tidligere statsadvokat
Ramsey Clark passende karakteriserede som “boglige mennesker”.
Lyndon LaRouches ideer havde en dyb indflydelse på den
amerikanske befolkning, og hans bevægelse voksede. Den
hemmelige regering havde bestemt sig for at stoppe ham og hans
bevægelse, ligegyldigt hvad der skulle til. Et dokument,
efterfølgende frigivet under FOIA (lov om friheden til
information) afslørede, at hele sagen blev iværksat på
baggrund af et krav fra den britiske regering.
USA har nu i fire år været udsat for et lignende, komplet
ulovligt angreb på Donald Trump og hans tilhængere.
Præsidentens og hans statsadvokat William Barrs bestræbelser
på at standse det, der svarer til et koldt kup mod
præsidentskabet for USA, er igen og igen blevet bremset af
efterretningsfolk, der forsøger at skjule de forbrydelser de
begik i en hård og hensynsløs indsats for at forhindre valget
af Trump, mens de kæmper for at bevare den nationale
sikkerheds- og økonomiske politik, som har ødelagt USA.
John Brennan, Obamas CIA-direktør, bevidnede i Kongressen, at
briterne allerede i 2015 krævede, at Trump blev efterforsket.
Dette krav var tydeligvis baseret på præsidentens ønske om at
samarbejde med Rusland om at bekæmpeterrorisme og afslutte

krige.
Søndag den 4. oktober sagde kongresmedlem Devin Nunes,
højtstående medlem af Kongressens efterretningsudvalg, at han
har set, hvad han kalder “bevis på chokerende kriminalitet”
blandt efterretningstjenesterne, som arbejdede for Barack
Obama.
Direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, John
Ratcliffe, har beordret frigivelsen af dette bevismateriale.
Andre beviser på kriminalitet, der allerede er blevet set af
medlemmer af Kongressen, er blevet blokeret fra at blive delt
med offentligheden under rubrikken “hemmeligstemplet”.
Nunes sagde, at efterretningssamfundet burde lukkes, hvis det
fortsætter med at blokere Ratcliffes og andres bestræbelser på
at frigive beviser på forbrydelser der er begået, og
injurierende myter, som er blevet opfundet og spredt af en
kontrolleret presse, i et forsøg på at forpurre Trumps
præsidentskab

