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Leder fra LaRouche PAC, USA, 19. dec., 2017 – I Washington,
D.C., i dag, uddelte et hold af frivillige et trykt eksemplar
af LaRouche PAC’s Særlige Undersøgende Rapport, »Robert
Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job,
hvis I giver ham lov«, til alle 100 senator-kontorer på
Capitol Hill og relevante komiteer. Dette sker midt i en bølge
af afhøringer og erklæringer i Kongressen om, hvorvidt et
netværk mellem Justitsministeriet, FBI og britisk efterretning
er skyldigt og hen over de seneste par år har handlet for at
forsøge at ødelægge Donald Trumps kandidatur, og i særdeleshed
hans præsidentskab, og for at forhindre ethvert initiativ
generelt for, at USA kan have produktive udenrigsrelationer
med Rusland, Kina og andre for at skabe en dybtgående stigning
i den amerikanske økonomi.
Andrew McCabe. Denne FBI-vicedirektør er fremtrædende blandt
dem, der undergraver. I dag blev han tilsagt til møde for
Husets Efterretningskomite for at stå til ansvar for sine
mange forseelser i løbet af det seneste år. Senator Charles
Grassley (R-IA), formand for Senatets Juridiske Komite, sagde
i går meget ligefremt, at McCabe burde gå: »han burde blive
skiftet ud«. Grassley sagde, dette var et job for FBI-direktør
Christopher Wray.

Debbie Wasserman Schultz. Dette kongresmedlem (D-FL) var leder
af Demokraternes Nationalkomite (DNC) i den periode, hvor DNC
kommissionerede det Washington, D.C.-baserede firma, Fusion
GPS, til at smide skidt på Trump, hvilket job blev givet til
»eks«-britisk efterretningsagent, Christopher Steele.
Wasserman Schultz blev tilsagt til at stå til ansvar for dette
i går, for Husets Efterretningskomite.
Michael Sussman. Denne advokat handlede for at foretage DNCbetalinger til firmaet Fusion GPS, der igen betalte den
London-baserede Steele for det beskidte dossier, han
forfattede. Sussman var tilsagt til møde for Husets
Efterretningskomite i går, for at besvare spørgsmål.
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vicejustitsminister udførte operationer sammen med briterne og
Fusion GPS, udover, at hans hustru også arbejdede for dette
firma i 2016. Hans fremmøde for Senatets Efterretningskomite
er netop blevet udsat fra i går og til senere på ugen, fordi
Komiteen netop er kommet i besiddelse af nye, relevant
beviser. Og der er endnu flere, mindre betydningsfulde vidner.
Vi befinder os på et stadium, hvor mønstret af ulovlige,
umoralske handlinger er åbenlyst. Selv i Europa bliver dette
nu dækket. Den danske avis, Berlingske Tidende, havde i denne
uge en artikel om skandalen, med overskriften, »Lagde Obamas
embedsmænd skumle planer mod Trump?«; og med indledningen,
»Sensationelle nye afsløringer i USA tyder på, at præsident
Obamas ledende embedsmænd i FBI og Justitsministeriet lagde
planer, så Trump ikke skulle vælges og han derefter skulle
væltes med en slibrig rapport«.
For USA, er det selve den forfatningsmæssige regering, der
står på spil. Dette er en tid, hvor udviklingerne hastigt
kommer frem for dagens lys, og hvor mange af disse afsløringer
er blevet iværksat af LaRouche-bevægelsen og kan bruges til
endelig at stoppe de fjendtlige operationer og bane vejen for
at afslutte den gamle æra med økonomisk nedgang og geopolitik.

I dag kom der erklæringer fra Rusland og Kina om at gøre netop
dette, i respons til Det Hvide Hus’ offentliggørelse i går af
den nye »Nationale Sikkerhedsstrategi« (som var kommissioneret
af Kongressen). Det 68 sider lange dokument er for det meste
opvarmede formuleringer fra det Gamle Paradigme, og som, som
det erklærer, fremlægger måder, hvorpå USA kan »lykkes i det
21. århundredes geopolitiske konkurrence«.
Den kinesiske ambassade i Washington, D.C. opfordrede USA til
at opgive en sådan »forældet tankegang«. Win-win-relationer er
dagens orden. »Den kinesiske side er villig til at have
fredelig sameksistens med alle lande i verden, inklusive USA,
på basis af gensidig respekt.«
I dag kom der 10.000 eksemplarer frisk fra pressen, af
LaRouche PAC’s rapport om politikken, »LaRouches Fire Love: De
fysisk-økonomiske principper for USA’s økonomiske genrejsning
– Amerikas fremtid på den Nye Silkevej«.
(Rettelse: Til abonnenter af Alert: Henvisningen i mandagens
Alert til NDI (National Democratic Institute) var forkert; der
skulle have stået, DNI (Director of National Intelligence,
dvs., Clapper).
Foto: Tidligere præsident George W. Bush taler til medierne
under en rundtur i FBI’s Hovedkvarter sammen med tidligere
direktør Robert Mueller (venstre) og tidligere justitsminister
John Ashcroft. 2. sep., 2001.

