Erklæring
fra
Pressesekretæren i Det Hvide
Hus
Pressesekretærens kontor i Det Hvide Hus udsendte følgende
erklæring fra pressesekretæren, som vi bringer her i sin
helhed:
ERKLÆRING FRA PRESSESEKRETÆREN
Udstedt den: 17. september 2018.
Efter anmodning fra en række udvalg i Kongressen og af hensyn
til gennemsigtighed, har præsidenten instrueret direktørens
kontorfor national efterretning og justitsministeriet
(herunder FBI) med henblik på at imødekomme frigivelse af
følgende materialer: (1) siderne 10-12 og 17-34 i juni 2017,
ansøgning til FISA-retten i sagen om Carter W. Page; (2) alle
FBI-rapporter om interviews med Bruce G. Ohr, forberedt i
forbindelse med Rusland-undersøgelsen; og (3) alle FBIrapporter af interviews udarbejdet i forbindelse med alle
FISA-ansøgninger om Carter Page. Desuden har præsident Donald
J. Trump instrueret justitsministeriet (herunder FBI) til
offentligt at frigive alle uredigerede tekstbeskeder, der
relaterer til Rusland-undersøgelsen af James Comey, Andrew
McCabe, PeterStrzok, Lisa Page og Bruce Ohr.
Ifølge pressemeddelelser mandag aften vil dokumenterne blive
frigivet “hurtigt”, hvor FISA-ansøgningen kommer først sammen
med FBI-interviews af Bruce Ohr og Carter Page. Det forventes
at tekstbeskederne vil tage længere tid at frigive.
Denne dramatiske handling fra præsidenten foregår samtidig
med, at en storjury i District of Columbia overvejer
strafferetlige anklager mod tjenestemænd for at lække
hemmeligt stemplede oplysninger fra Russiagate-undersøgelsen

til nyhedsmedier, ifølge udbredte presseforlydender.
Efter alt at dømme, vil frigivelsen af disse dokumenter gøre
det muligt for offentligheden for første gang at få indsigt et
klart billede af det mest skræmmende politiske misbrug af magt
i amerikansk historie. Obama-administrationen, der handlede på
foranledning af den britiske regering, var opsat på at
ødelægge Donald Trumps kandidatur påvegne af hans modstander,
Hillary Clinton, ved hjælp af allenationale sikkerheds- og
retshåndhævelsesmæssige beføjelser i USA til at gøre det, og
derefter at ødelægge hans præsidentskab.
Britisk efterretningstjeneste producerede, via MI6’s
Christopher Steele, et politisk smædeskrift mod Donald Trump,
som blev betalt af Hillary Clinton. Steeles beskidte dossier
hævdede, at Trump havde forbryderiske forbindelser til
Rusland, og at Putin havde kompromitteret ham. Ved fire
forskellige
lejligheder
gik
ansatte
ved
Obamas
justitsministerium til den tophemmelige FISA-domstol, der er
oprettet i henhold til loven i 1978 om overvågning af
udenlandske efterretninger, for at opnå en fuldstændig
overvågning af Trumps frivillige kampagnedeltager Carter Page,
og gennem ham, af selve Trumps kampagne. Ifølge Steeles
forsætligt falske påstand var Carter Page en central figur i
Trump/Moskva-forbindelsen.
De samme tjenestemænd i justitsministeriet vidste, da de
fremsatte ansøgningen, at Steeles dossier var falsk med hensyn
til Page. De underrettede aldrig retten om, at Steeles
oplysninger var blevet betalt af Hillary Clinton, Trumps
modstander, og at de aldrig havde været bekræftet, som krævet
ved FISA-procedurer.

