Hr. Præsident – lyt til Bill Binney –
Russiagate er et større fupnummer end
man hidtil har antaget.
I dette interview beviser tidligere teknisk direktør i NSA, Bill Binney, at den
vigtigste præmis i Russiagate, at russisk efterretningstjeneste hackede DNC
(Demokraternes Nationale Komité) og forsynede WikiLeaks med de stjålne filer for
offentliggørelse, er svindel. Hvis Russerne havde hacket DNC, ville NSA være i
stand til at fremvise specifik og detaljeret information og spore dette angreb i
forhold til tid, datoer, steder, men disse beviser er ikke blevet fremskaffet.
Binney skabte eller overvågede de NSA-programmer som har den kapacitet. Binney
har foretaget to uafhængige kriminaltekniske studier af DNC-filerne: Dem som
blev udsendt af Guccifer 2.0, og de der blev offentliggjort af WikiLeaks. Begge
studier, baseret på indblik indsamlet fra fil-metadata og
internetoverførselsfart, indikerer, at filerne er blevet downloadet til USB-stik
eller anden lagerplads og ikke sendt over internettet i et russisk cyber-angreb.
Binneys resultater matcher med WikiLeaks’ forklaring om hvordan filerne blev
leveret til dem.
Den tidligere britiske Ambassadør Craig Murray har oplyst, at han mødtes med en
person, som ikke var en russisk statsansat på et amerikansk universitet i
Washington D.C., hvor han modtog et USB-stik med filer.
I dette interview drøfter Bill Binney også hans 32-årige lange karriere hos NSA,
hvor han var kendt som nationens ledende kodeknuser. Binney opfandt det NSAprogram som automatiserer indsamlingen af internet baseret data verden over, og
opfandt programmet Thin Thread, som brugte målrettede tilegnelsesmetoder til
analyse og samtidig beskyttede amerikanske borgeres konstitutionelle
rettigheder, og retten til privatliv.
Da det blev klart, at NSA var engageret i massiv datatilegnelse og massive
konstitutionelle overtrædelser efter den 11. september 2001, forlod Binney NSA.
Efter sin afgang beviste Binney og hans kollegiale whistleblowers at Binneys
program, Thin Thread, kunne have forhindret angrebene som fandt sted 11.
september. Da Binney og andre gennem officielle regeringskanaler oplyste om
korruptionen i NSA og de konstitutionelle overtrædelser, blev de ofre for en 2
år lang FBI-undersøgelse baseret på falsk og fabrikeret information.
Læs Binney og Larry Johnsons nyeste artikel: Hvorfor DNC ikke blev hacket af

Russerne.
https://larouchepac.com/20190226/bill-binney-and-larry-johnson-shred-robert-muel
ler-s-russian-hack-fable

