Voksende
krav
om
efterforskning af Muellers
forbrydelser
Leder fra LaRouche PAC, USA, 15. okt., 2017 – Kampen om USA’s
præsidentskab er ved at blive den kamp, der vil afgøre skæbnen
for civilisationen, som vi kender den. Vi oplever historiske
forandringer i verden, med finansimperiet, centreret i London
og New York, der vakler mod et katastrofalt kollaps.
Finanssektorens herrer kan ikke længere holde deres egne
aktører tilbage fra at komme med advarsler om, at kollapset er
umiddelbart forestående, som tidligere tyske finansminister
Wolfgang Schäuble sagde i sidste uge med en refleksion over
den massive likviditet, der dækker over den voksende
gældsboble – som han selv var med til at skabe. Den eneste
udvej ligger i, at præsident Trump fuldt og helt implementerer
de politikker, han har formuleret: En Glass/Steagallreorganisering af finsanssystemet samtidig med, at man
afskriver den kunstige gæld og skaber ny kredit til
realøkonomien; fuldt ud at tilslutte sig den Nye
Silkevejsproces med at dirigere statslig og international
kredit til sand nationsopbygning, inklusive i USA; med at
forny Amerikas helligelse til de fremskudte grænser af
menneskets viden, gennem et genoplivet rumprogram,
fuldskalaproduktion af kernekraft og optrapning af forskning i
fusionskraft. Disse koncepter, som Lyndon LaRouche har
promoveret gennem sine Fire Love, er begge inden for
rækkevidde, og det haster.
Som modspil forsøger briterne og deres aktiver i USA hektisk
at afsætte Trump fra embedet, hvilket de mener, er den eneste
måde, momentum for et virkeligt paradigmeskifte kan stoppes. I
løbet af den seneste uge har LaRouche Politiske Aktionskomite
(LPAC) distribueret vores 32 sider lange dossier, »Robert
Mueller er en umoralsk, juridisk morder – Han vil gøre sit

job, hvis I giver ham lov«, der afslører særlige anklager
Robert Muellers forbrydelser, til næsten alle medlemmer af
Kongressen. Rygterne og sladderen begyndte omgående at svirre
om forslag om at konfrontere Mueller direkte. I fredags sendte
19 kongresmedlemmer et åbent brev til lederne af Husets, hhv.
Senatets Justitskomite og krævede omgående kongreshøringer om
den »mulige interessekonflikt og beskyldninger om politisk
partiskhed« vedr. hr. Mueller. Senator Chuck Grassley, der er
leder af Senatets Efterretningskomite, og formand for Husets
Efterretningskomite, Devin Nunes, fører begge en kamp mod
efterretningssamfundet, fordi disse har blokeret for deres
bestræbelser på at efterforske hele Russiagate-fupnummeret mod
præsidenten. Det vil kræve maksimalt pres fra det amerikanske
folk for at optrappe denne modstand mod forsøget, der kommer
fra London, på at udføre et kup mod nationen.
De amerikanske massemedier støtter fuldt og helt dette
britiskanstiftede kup og kolporterer påstande om, at
præsidenten er uskikket til embedet, og med flere, der kræver,
at man påkalder Forfatningens artikel 25 for at fjerne ham fra
embedet pga. mental ustabilitet. Det må bemærkes, at selvsamme
presse var tavse, da Obama begik forbrydelser mod
menneskeheden med ødelæggelsen af Libyen og Syrien, i ledtog
med al-Qaeda, eller da han overgav den nationale
beslutningstagning til narkohandlende finansinstitutioner og
legaliserede anvendelsen af narkotiske farmaceutiske
lægemidler, der ødelægger menneskers hjerne.
I dag optrådte udenrigsminister Rex Tillerson på CNN og CBS
søndags-talkshows, hvor han udtrykte sin totale afsky for det
smålige, degraderende bras, der fylder 24-timers nyhedskværnen
i USA, alt imens verdenshistoriske forandringer, der finder
sted på globalt plan, og som fortjener og kræver fuld
opmærksomhed, ignoreres. Da han blev presset til at angribe
præsidenten, svarede han: »Præsidenten er en meget
ukonventionel person, som vi alle ved, mht., hvordan han
kommunikerer, hvordan han kan lide at skabe begivenheder, der

fremtvinger handling. Præsidenten tager derfor ofte skridt til
at fremtvinge handling, når han føler, at tingene simpelt hen
ikke flytter sig.« Han udtrykte sin fulde støtte til Trump og
hans politikker og tilbageviste løgnene om, at han skulle være
undermineret af præsidenten.
Faren ligger i, at folk sidder fast i denne 24-timers
nyhedskværn og ikke ser, at vi nu gennemlever en forandring i
historiens lange bue. Sådanne øjeblikke med fundamental
forandring, der fører til enten en ny, global renæssance,
eller også til katastrofalt kaos og katastrofal krig, er
farlige, men er også mulighedernes øjeblik, hvor folk er i
stand til at overvinde fordomme og politisk dovenskab for at
tænke over universelle ideer – det, som digteren Shelley
identificerede som »intense og passionerede begreber om
menneske og natur«. Og det er sådan, vi må adressere vore
medmennesker i dette dyrebare øjeblik.
Foto: Tidligere præsident George W. Bush og FBI-direktør
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