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Indledning:
Robert Swan Mueller III – den særlige anklager, der har fået
til opgave at bringe USA’s præsident til fald – er, som hans
navn antyder, et produkt af elitens privatskoler og
universiteter. I de nationale nyhedsmedier roses han på
ensartet og nøgtern vis som ubestikkelige, fair, »ærlige Bob«,
»skolemester Bobby med tre pinde«. Vi vil vise, at dette image
er et skamløst falsk PR-nummer fra Washington, D.C., der er
skabt for de godtroende.
I virkeligheden er Robert Swan Mueller så korrupt, man kan
være, og bøjer og drejer loven efter behov for at tjene deres
mål, som tildeler ham opgaver. Magten hos anklagerfunktionen
og institutionerne, han tjener, dikterer, hvad der er retten
for ham, snarere end den fordomsfrie forfølgelse af
retfærdighed, som loven bestemmer for hans kald. I, hvad han
selv kalder et afgørende øjeblik, brød han rækkerne efter
college for at tjene som marinesoldat i Vietnamkrigen.
Herefter ønskede han aldrig at gøre noget som helst andet end

at retsforfølge. Hans udnævnelse til særlig anklager udgør
toppen af en lang karriere, hvor han har set sig selv som en
streng og villig kriger, en pligtopfyldende marinesoldat, der
handler på vegne af en hvilken som helst ond plan, hans
overordnede præsenterer ham for, og bruger hvilke midler som
helst, der synes nødvendige for at udføre planen.
I de seneste uger har aktivister fra LaRouche-bevægelsen
gentagne gange fået at vide af borgere, de møder: »Det ser ud,
som om præsident Trump nu får ’LaRouche-behandlingen’«. De to
mænd kunne ikke være mere forskellige, mht. position eller
kulturelle og intellektuelle præstationer. LaRouche er et
verdenshistorisk geni af samme støbning som Leibniz. Men,
begge mænd har rørt ved det, der viste sig at være den ’tredje
skinne’ (den farlige, el-førende skinne i f.eks.
undergrundbanen) i amerikansk politik, siden Franklin
Roosevelts død. De udgjorde en trussel mod det
angloamerikanske, britiske imperiesystem efter krigen.
LaRouche udgjorde en sådan trussel direkte, konsekvent og
eksplicit ved navn. Trump udgør en sådan trussel implicit, ved
at afvise evindelig krigsførelse og søge bedre relationer med
Rusland, kræve gennemførelse af Glass/Steagall-bankopdeling,
støtte det, han henviser til som det Amerikanske System for
politisk økonomi og ved at love massiv infrastrukturudvikling
og en moderne platform for varefremstilling, for produktive
jobs.
I begge tilfælde krævede briterne, som vi vil få at se, deres
skalp, baseret på den opfattede trussel mod dem, med, som det
mest specifikke eksempel på denne trussel, ønsket om en
samarbejdsrelation med Rusland og en afslutning af den
»unipolære« ramme for relationer mellem nationer. I begge
tilfælde udløste de kontrollerede medier en uafbrudt spærreild
af hæslig, slibrig og ærekrænkende dækning, dag efter dag, for
at skabe betingelserne for en folkelig opbakning til en
retsforfølgelse for kriminel aktivitet. Alt imens der er mange
andre aktører i disse ’Kabuki-danse’ (tilnærmelsesvis, spil

for galleriet) – kompromitterede og terroriserede politikere
og dommere, og et efterretningssamfund, der fungerer som
gendarmer for vores Orwellske politistat – så var det stumpe
instrument, der blev valgt til angrebet, Robert Mueller.
Undervejs, mellem disse to opgaver, spillede Robert Mueller en
enormt betydningsfuld rolle i mørklægningen af den
saudisk/britiske rolle i mordene på næsten 3.000 amerikanere
den 11. september, 2001, og det totalt ødelæggende udsalg af
USA’s Forfatning, der fulgte i kølvandet på terrorangrebet –
en rolle, der, hvis den blev grundigt efterforsket, udgør
forhindring af retfærdighedens gang, blandt andre
forbrydelser.
Dette dossier vil tage jer igennem Muellers karriere, baseret
på det, der er umiddelbart og offentligt tilgængeligt. Det
efterlader et spor af ureglementeret anklagervirksomhed,
inklusive det, som tidligere senator Bob Graham kalder
»aggressivt bedrag« af den amerikanske Kongres og
offentlighed, med hensyn til begivenhederne den 11. september,
2001, og inkluderer en betydelig rolle i overvågningsstaten
efter 11. september, som har udtaget og ødelagt det fjerde
forfatningstillæg og resten af vor Forfatnings Lov om
Frihedsrettigheder. De af jer, der arbejder inden for vor
moderne Leviatan, kan utvivlsomt pege på andre ureglementerede
aktiviteter, og vi opfordrer jer til at læsse på – vær så
venlige at afsløre det. Intet mindre end dette er, hvad I
skylder jeres ed over for USA’s Forfatning.
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