’LaRouche dræbte Palme’ og
’Trumps
russiske
aftalte
spil’ er én og samme skrøne
Den 10. juni (EIRNS) – Hver eneste amerikaner, og størstedelen
af borgere verden over, ved nu, om de indrømmer det eller ej,
at hele kampagnen om ”russisk aftalt spil med Trump”, og
fortællingen om at ”Rusland hackede det demokratiske partis
hjemmeside”, var opdigtede ud af den tynde luft med ét formål:
at stoppe Donald Trump. I de geopolitiske hoveder, tilhørende
britiske efterretningsfolk og deres allierede i USA, i begge
politiske partier og i pressen, var Trumps valgtemaer – at
gøre en ende på krige for regimeskifte, at etablere
venskabelige forhold til Rusland og (senere) Kina, at gendrive
de fantasifyldte løgne om menneskeskabt global opvarmning, og
at genetablere amerikansk industri og infrastruktur – helt
igennem uacceptable for de imperialistiske herrer i City of
London og på Wall Street.
Men få husker, måske, at præcis de samme løgnhalse og
bedragere igangsatte en massiv kampagne i 1986 for at ødelægge
Lyndon H. LaRouche. LaRouche havde overbevist Præsident Ronald
Reagan om at vedtage sit koncept for at gøre en ende på den
britiske politik for ”gensidig garanteret udslettelse”
(”mutually assured destruction”, MAD), hvor både ”øst” og
”vest” var klar til at springe hinanden i luften, ved at
indføre ”gensidig garanteret overlevelse”, hvor amerikanske og
russiske videnskabsmænd ville samarbejde om nye teknologier,
som kunne ”gøre atomvåben forældede”. LaRouche havde også
startet en ”Krig mod Narkotika”, der identificerede den
direkte rolle som City of Londons og Wall Streets banker havde
i den massive narkotikaafhængighed, som spredte sig i Amerika
og i resten af verden, gennem hvidvaskningen af billioner af
dollars på vegne af ”verdens største forretning” – A/S

Narkotika – (Dope Inc.). LaRouche mobiliserede også
udviklingssektorens ledere, inklusive Indiens Indira Gandhi og
Mexicos José López Portillo, til at kræve industrialisering
baseret på den hamiltoniske model, som truede den neokolonialistiske kontrol over disse nationer, gennem det
britiske imperiums internationale bankkarteller.
Løgnekampagnen og angrebene på LaRouche havde været vedvarende
og beskidte, selv før 1986 – beskidte tricks fra FBI og CIA,
løgne i pressen, chikane af tilhængere og politiske venner.
Men d. 28. februar, 1986, da Sveriges statsminister, Olof
Palme, blev snigmyrdet på gaden i Stockholms, blev
beskyldningen øjeblikkeligt rejst, fra London, fra Wall
Street, fra Moskva, fra pressens skøger: LaRouche dræbte
Palme. TV-udsendelser af NBC, store midtersideartikler i den
amerikanske og britiske presse, svadaer i sovjetisk presse og
TV: LaRouche stod bag. Der var ingen beviser, selvfølgelig,
ligesom der ingen beviser var for russisk aftalt spil med
Trump, eller for russiske hackerangreb på DNC’s e-mails.
Metoden for den Store Løgn behøver ingen beviser.
Den efterfølgende måned vandt to LaRouche-medarbejdere
statsdækkende, demokratiske primærvalg i Illinois, som
viceguvernør og delstatssekretær. Frem for at fejre og
rapportere om græsrodsmobiliseringen af LaRouches politiske
aktionskomité, som havde omgået pressens og partilederskabets
kontrol over valget, gik partilederne og medierne amok, og
brugte løgnen om mordet på Palme til at sprede andre løgne om,
at LaRouche var en racist, antisemit, en kommunist, en
fascist, en kultleder, en demagog – hvad som helst, der kunne
skræmme folk væk. Justitsministeriet oprettede en specialenhed
for at få ram på LaRouche ved at fabrikere anklager mod ham og
hans organisation, ledet af – bemærk dette – Robert Mueller,
den selv samme Robert Mueller, som senere ville blive udpeget
til at lede de ligeså løgnagtige undersøgelser af Præsident
Donald Trump. Dette førte til en omfattende ransagning den 6.
og 7. oktober, 1986, med føderale, statslige og lokale

politistyrker af LaRouches kontorer i Leesburg, Virginia, og
andre kontorer over hele landet. Flere års retssager og
lynjustitsprocesser fulgte efter, hvor LaRouche og flere af
hans medarbejdere blev erklæret skyldige, baseret på falske
anklager som sendte LaRouche i fængsel i 5 år.
Tusinder af ledende personer fra hele verden – politikere,
videnskabsfolk, klassiske musikere, fagforeningsledere,
borgerrettighedsforkæmpere, diplomater – har mobiliseret for
LaRouches frifindelse.
I dag blev den svenske undersøgelse af Palme-mordet, som har
stået på i 34 år uden nogen konklusion, lukket ned.
Chefadvokaten, Krister Petersson, sagde, at en af de
mistænkte, som døde i 2000, sandsynligvis var morderen. Spurgt
senere på radioen om andre organisationer, der var blevet
undersøgt, svarede Petersson, at der var grupper i Sverige på
den tid, ”såsom Stay Behind og EAP [den svenske LaRoucheorganisation], men vi fandt ingen forbindelser til dem.”
Alt imens endnu en brik i beviset på LaRouches uskyld, samt
den massive, ulovlige brug af retssystemet for at lukke munden
på ham dukker op i offentlighedens lys, må rollen som hans
idéer forsat spiller, selv i døden, gøres synlige for enhver,
gennem Trumps renselse af hans navn. Som LaRouches enke, Helga
Zepp-LaRouche, skrev, kort efter hans død, d. 12. februar,
2019: ”Om dette syn vil blive rettet, om denne uhørte
overtrædelse af menneskerettighederne og af frihed vil blive
straffet, og om borgerne i USA og resten af verden vil have
fordomsfri adgang til Lyndon LaRouches idéer: dette, er jeg
dybt overbevist om, vil bestemme, om fred i det 21. århundrede
kan sikres og fastholdes, og om USA igen kan blive en
ledestjerne for håb for hele verden.”

