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Leder fra LaRouche PAC, USA, 27. sept., 2017 – I dag udgav EIR
sit ugemagasin (dateret 29. sept.) med dossieret »Robert
Mueller er en umoralsk juridisk morder: Han vil udføre sit
job, hvis I giver ham lov«. Dossieret, der er på 26 sider,
fremlægger Robert Swan Mueller III’s identitet og rolle mht.
mangeårige, beskidte operationer imod nationen, imod den
patriotiske statsmand Lyndon LaRouche, imod ofrene for 11.
september og deres familier, og imod andre. Denne rapport –
der cirkuleres via LaRouchePAC’s netværk, er ammunition for at
bryde det neo-britiske imperium én gang for alle, for at bane
vejen for, at det transatlantiske område kan tilslutte sig den
Nye Silkevejsæra for udvikling.
Det faktum, at sådanne stinkende operatører som Mueller så
længe har kunnet fortsætte med deres beskidte arbejde, skyldes
ikke manglende »information« som sådan i offentligheden – selv
om befolkningen berøves viden. Det reflekterer i stedet
mindcontrol-operationer for at aflede og demoralisere folk ind
i konstruerede klagepunkter, såsom at fordømme Christopher

Columbus som en ’undertrykker’.
Denne kulturelle degradering udføres med overlæg af
fornægterne af renæssancen med det formål at kunne udføre
faktisk fysiske forbrydelser mod menneskeheden. De fremmer en
politistatsdynamik for at afskrække alle fra at vove at gøre
indsigelse, eller blot stille spørgsmålstegn ved det, der
foregår. Men vi kan knække ryggen på disse forræderiske
operationer.
En impuls, der er til fordel for dette udbrud, kommer fra det
menneskelige ønske om at redde liv og bygge en fremtid, og som
man ser hos ofrene og redningsfolkene midt i oversvømmelserne
og murbrokkerne efter de udbredte katastrofer, der har ramt de
amerikanske lande. Som Mexicos præsident Enrique Pena Nieto
sagde i en tale til nationen i går aftes, »Jeg ved, mange af
jer føler frygt og ængstelse, men lad mig sige til jer, at vi
vil give særlig opmærksomhed til opgaven, at beskytte
befolkningen … Min første prioritet er at beskytte jeres og
jeres familiers liv … Vi vil fortsat vise, at vi er mennesker,
der ikke opgiver over for modgang og er rede til at gå
fremad.«
Puerto Rico og De caribiske Øer befinder sig stadig i en
nødredningsfase; dernæst følger fasen for opbygning af en
økonomi, som vil kræve logistik på militærniveau. Florida,
Texas og de andre stater, plus Mexico, står over for en enorm
genopbygning, og ny opbygning.
Denne virkelighed rejser spørgsmålet om kredit – hvor skal
midlerne komme fra? Svaret blev givet, før katastrofen, af
Lyndon LaRouche i hans »Fire Love« fra 2014, om bankpraksis,
kredit og videnskabelig og økonomisk opbygning. Katastrofernes
virkelighed beviser nu LaRouches pointe; vi er menneskelige.
Vi kan skabe kredit. Vi kan bygge og skabe fremskridt.
Et glimt af denne erkendelse kom i går på et møde i Det Hvide
Hus om infrastruktur og ’skattereform’. Ifølge deltagere i

denne tværpolitiske samling, sagde præsident Trump, at
statslig finansiering, og ikke PPP-finasiering (Public Private
Partnership), er vejen ad hvilken for at genoplive byggeri af
infrastruktur. Statslig finansiering – plus finansiering fra
delstaterne og lokalsamfundet – kan betyde, at man må forlade
sig på skatteindtægter og mere gældsætning, men statslige
partnerskaber med private interesser »er bestemt ikke en
’magisk
kugle’,
der
løser
alle
nationens
infrastrukturproblemer«, iflg. en embedsmand fra Det Hvide
Hus, der deltog i mødet. »Vi vil«, sagde han, »fortsat tage
alle brugbare muligheder i betragtning.« Trump talte i
særdeleshed for en »langvarig« støtte til Puerto Rico. Hvordan
man skal gennemføre dette perspektiv – både kortvarigt og
langvarigt – forklares i LaRouches Nødhandleplan, som blev
udstedt den 31. august, midt i orkanen Harvey.
Ud over de umiddelbare nødhjælpsoperationer i Puerto Rico må
vi også »se længere end til horisonten«, som general Joseph
Dunford, formand for generalstabscheferne, udtrykte det, da
han talte om militærets igangværende rolle i Caribien. Dette
var Dunfords svar på specifikke spørgsmål om militærets
nødhjælpslogistik under en høring i Senatet i går.
Men tiden er for længst overskredet til at se endnu højere og
bredere: den Nye Silkevej i de amerikanske kontinenter er lige
netop ’over horisonten’!
Foto: Præsident George W. Bush taler for medierne under et
besøg i FBI’s Hovedkvarter med direktør Robert Mueller,
venstre, og USA’s justitsminister John Ashcroft. 25. sept.,
2001. (Photo US National Archives)
Læs det eksklusive dossier her:
https://larouchepac.com/20170927/robert-mueller-amoral-legal-a
ssassin-he-will-do-his-job-if-you-let-him

