Særlige anklager Muellers
anklager ændrer
intet: Hans heksejagt mod
Trump bygger
på et britisk svindelnummer
Leder fra LaRouche PAC, USA, 30. okt., 2017 – Præsident Trump
står umiddelbar for at rejse til Asien, hvor han vil have
betydningsfulde møder om økonomi og sikkerhed med præsident Xi
fra Kina, premierminister Abe fra Japan og muligvis med
præsident Putin fra Rusland. Hans gentagent erklærede politik
er, at USA bør have gode, produktive relationer med disse
nationer.
Det betyder, at vi nu befinder os ved det afgørende punkt i
afsløringen af historien og anvendelsen af et britisk
efterretningsdokument – »Steele-dossieret« – og en juridisk
morder – Robert Mueller – for at forsøge at afpresse Trump til
at behandle Rusland og Kina som USA’s hovedfjender.
Hidtil er det ikke lykkedes denne afpresning, der har sin
oprindelse i britisk efterretning og er eskaleret til trusler
om afsættelse ved en rigsret, et kup eller endda mord, at
forhindre præsidentens plan om at forme samarbejdsrelationer
til gensidig fordel med disse store magter. Det er ikke alene
fred i Mellemøsten og på Koreahalvøen, der er involveret; men
også
samarbejde
omkring
udvikling
af
store
infrastrukturprojekter, rumforskning og nye energikilder, i
USA såvel som internationalt.
Tiden er inde til at optrappe ødelæggelsen af det britiske
dossier og den juridiske morder.
Robert Muellers første anklager ændrer ikke dette, selv ikke,

når disse anklager med overlæg og ulovligt er lækket for at
skræmme børnene til Hallowe’en-weekend. Det var ventet; de
anklager begivenheder, der fandt sted længe før præsident
Trump overhovedet blev kandidat, og som ikke involverer ham;
de udgør forsøg på at »chokere« og intimidere.
Mere sigende er de fortsatte afsløringer om det britiske
dossier.
Ikke alene Clintons, men også Obamas politiske komite betalte
et Washington-advokatfirma millioner for »juridiske tjenester«
(dvs., troværdig benægtelse af en påstand pga. manglende
beviser, selv om påstanden er sand), som frembragte et
svindelagtigt »dossier«, et opkog af tidligere, falske
påstande fra britisk efterretning om Donald Trump og russere.
Ikke alene dossieret, men også den dunkle rapport om »hacking
af DNC’s computere« blev produceret gennem de millioner, som
Clinton og Obama betalte dette advokatfirma.
Før dette blev kendt, behandlede Clinton, Obama og de
medskyldige medier dette britiske dossier som århundredets
rygende pistol. Efter disse afsløringer begyndte at komme
frem, begyndte man at kalde dossieret for blot »oppositionsresearch« – og ingen Obama-konservativ eller Clinton-tilhænger
vil sluttelig indrømme, at de ved, de betalte millioner for
det!
Men nej: Dette britiske dossier blev brugt af James Clapper,
John Brennan og James Comey, alle fra amerikansk efterretning,
i et møde den 6. januar med nyvalgte præsident Trump, og de
forsøgte at afpresse ham til at føre en antirussisk – og
antikinesisk – administration. Det var dette, den forfængelige
Comey kaldte sit »J. Edgar Hoover-øjeblik«. Han fortjente at
blive fyret for det, som Hoover burde have været fyret af de
præsidenter, han afpressede med sine »dossierer«.
Med Trump, der afviste denne afpresning, måtte det britiske
dossier nu spredes gennem medierne og førte snart til

udnævnelsen af den juridiske morder Mueller for at fjerne
Trump og genoprette City of Londons/Wall Streets kontrol over
præsidentskabet.
Der vil snart fremkomme flere afsløringer, med Husets
Efterretningskomite, der i dag har fået Fusion GPS’
regnskaber, og som snart vil få FBI’s »Steele-fil« om, hvordan
det britiske dossier blev brugt, og hvem, der i øvrigt
betalte, eller blev betalt.
Alt afhænger af, at vi kan nå meget længere ud med EIR’s eget
anti-britiske dossier, »Robert Mueller er en umoralsk,
juridisk morder: Han vil gøre sit job, hvis I giver ham lov«.
Den potentielle belønning er et nyt, politisk paradigme, der
kommer som resultat af præsidentens rejse til Asien. Så kan en
infrastrukturbank i Hamiltons tradition, fælles rumforskning
og forcerede programmer for energi, samt en Glass/Steagallreorganisering af bankerne til fordel for produktion, for
alvor komme i gang med arbejdet.
Foto: FBI-direktør Robert Mueller modtager applaus under
præsident Barack Obamas bemærkninger i Det Hvide Hus’
Rosenhave, 21. juni, 2013. Præsidenten annoncerede James
Comey, til højre, som sin nominerede til at efterfølge
Mueller. (Official White House Photo)

