Sandheden
siver
ud
om
Russiagate
-svindelen; Vi skal optrappe
for
at besejre det britiske kup
Leder fra LaRouche PAC, USA, 24. jan., 2018 – Sandheden siver
ud om Russiagate-svindelen, og om, at den særlige anklager
Robert Mueller blev sat ind for at være en »juridisk
lejemorder«. Næsten hver dag kommer der nye afsløringer om
dette, som åbner op for muligheden for at en optrapning for at
besejre hele den britiske kupoperation kan finde sted i takt
med den voksende fare for et finansielt blow-out og en krig,
der drives frem af de neokonservative.
Blandt de seneste bekræftelser på kuppets modus operandi er
tidligere topmedarbejder i den Nationale Sikkerhedstjeneste
(NSA) Bill Binneys vurdering, at FBI’s påstand om at have
»mistet« fem måneders tekstbeskeder mellem to anti-Trump
topagenter i FBI, Peter Strzok og Lisa Page, »stinker langt
væk«. Binney har i løbet af denne uge i flere interviews
forklaret, hvilke NSA-kapaciteter, der er involveret, til at
opfange, sikre og spore kommunikationer.
Én af tekstbeskederne mellem Strzok og Page, der rent faktisk
er offentliggjort, og som er fra dagen efter valget 8. nov.,
2016, henviser til deres plan om at ty til et møde i et
»hemmeligt selskab« nu, da Trump har vundet. I går sagde
senator Ron Johnson (R-WI), formand for Komiteen for
Indenlandske Sikkerheds- og Regeringsanliggender, at han har
en meddeler, der ved, at sådanne private samtaler i et
»hemmeligt selskab« faktisk fandt sted, på lokaliteter uden
for FBI. Han og senator Chuck Grassley (R-IA), formand for

Retsudvalget, sendte et brev i går til Justitsministeriets
generalinspektør, og som med frist til 29. jan. krævede at
vide alt om disse »mistede« tekstbeskeder, inklusiv, hvorfor
Justitsministeriet/FBI med hensyn til dem svarede Kongressen
undvigende.
Med hensyn til Robert Mueller selv, så kommer afsløringer af
hans forbrydelser i forbindelse med 11. september, 2001, nu i
stigende grad frem i offentligheden, med rapporten fra Florida
Bulldog fra 18. jan., der siger, at Mueller, som en FBItopembedsmand, med sin underskrift godkendte FBI’s mørklægning
af saudiarabere i Sarasota, der havde forbindelse til
angrebene 11. september, en rapport, der nu tages op i andre
medier.
Kravet om at få disse forbrydelser og alle andre løgne og
tilsløringer frem i dagens lys, og dernæst gøre en ende på
dem, vokser. I dag kom kongresmedlem Walter Jones (R-NC) med
en erklæring, der støttede det nye memorandum fra formanden
for Husets Efterretningskomite, kongresmedlem David Nunes (RCA), om FBI/FISA’s meddelagtighed i 2016. Jones brugte
historiske vendinger: Jeg har altid været stærk tilhænger af
gennemskuelighed og åben regering. Jeg ledede de succesfulde
initiativer for at afklassificere de ’28 sider’ af rapporten
om 11. september og afklassificere tidligere ikke-frigivne
statslige filer om mordet på præsident John F. Kennedy …«
I dag gentog senator Grassley sin anmodning til
Justitsministeriet om at åbne en kriminel efterforskning af
den »forhenværende« britiske efterretningsagent Christopher
Steele. Både Grassley og Nunes har et memorandum, som de
arbejder for, skal afklassificeres og offentliggøres.
Netop, som Russiagate synker, foregår der en optrapning for et
fremstød for regulær krig, og som er anstiftet af den samme
hoben britiske kupmagere, gennem neokonservative og
neoliberale aktiver. Det seneste udtryk herfor er en ny,
multinational enhed, der blev dannet i Paris den 23. jan. og

brugt som platform for at angribe Rusland: »Internationalt
Partnerskab imod Straffrihed for Anvendelse af Kemiske Våben«.
Den syriske regering anklages for at bruge kloringas i denne
uge. Desværre gik USA’s udenrigsminister Rex Tillerson med på
sagen og sagde, at Rusland er »ultimativt ansvarligt« for
angreb med kemiske våben i Syrien. Han sagde desuden,
»Ruslands fiasko mht. at løse spørgsmålet om kemiske våben i
Syrien sætter spørgsmålstegn ved Ruslands relevans i løsningen
af den overordnede krise«.
Det bør bemærkes, at Tillerson kom til Paris direkte fra
London, hvor han i sidste weekend mødtes med geopolitikkens
inderste kredse. Man ser den britiske hånd i Det Hvide Hus
mht. Syrien; og ligeledes i den historiske udredning af den
berygtede, britiske efterretningsagent Christopher Steeles
involvering i Ukraine, og senere, i Russiagate.
Bagtæppet for alt dette er det monetaristiske finanssystems
forestående undergang, som den kendte BIS- og OECD-økonom
William White i denne uge identificerede som et »Catch-22«, et
Punkt 22, hvor politikken med den kvantitative lempelse (QE)
ikke kan fortsætte uden, at der kommet et blow-out; men at
stoppe det vil også indebære et blow-out.
Op over alt dette hævede de rapporter sig, der blev aflagt på
Davos Økonomiske Verdensforum i dag, på panelet, »Bælte & Vejs
indvirkning på verden.
Præsident Xi Jinpings topøkonom, Liu He, talte om, hvad Kina
gør på den hjemlige og den internationale front for fælles
udvikling. Der er rent konkret et nyt momentum for dette på
den vestlige halvkugle, hvor der i denne uge blev lagt planer
for Bælte & Vej Initiativet i Syd- og Mellemamerika og Mexico,
af Kina og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske
Stater (CELAC).
Ved at bryde det britiske kup, kan dens modstandere, USA,
blive befriet til at deltage i den Nye Silkevej i alle de

amerikanske kontinenter og videre endnu, til fordel for
verden.
Foto: FBI-direktør modtager applaus under præsident Barack
Obamas bemærkninger i Det Hvide Hus’ Rosenhave, 21. juni,
2013. Præsidenten annoncerede James Comey, højre, som sin
nominerede kandidat til at efterfølge Mueller. (Official White
House Photo)

