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Man det britiske kup i jorden: 

Muellers anklageskrifter mod 

russiske sociale medietrolde 

platter det amerikanske folk 
 

Af Barbara Boyd 
 

18. feb., 2018 (EIR) – I de to første uger af februar 

måned så det virkelig ikke godt ud for det kup, det blev 

kørt mod USA’s præsident. Kongressen, i form af Husets 

Efterretningskomite, annoncerede, at den ville offentlig-

gøre en række på tre memoer, der afslørede, hvordan 

kuppet blev anstiftet. Hvis det første memo – som blev 

offentliggjort den 2. feb. og vedrørte et overlagt svindel-

nummer mod Foreign Intelligence Surveillance Court 

(FISC), udført af tidligere FBI-direktør James Comey, 

tidligere vicestatsanklager Sally Yates og andre – er vej-

ledende, så er en efterforskning for kriminelle handlinger 

mod Obamas Hvide Hus på dagsordenen. 

Husets Efterretningskomite, støttet af medlemmer af 

Senatets Justitskomite, har annonceret, at to forestående 

memoer vil afsløre den rolle, som vigtigt personel i 

Udenrigsministeriet og Obamas efterretningschefer, re-

spektive, spillede i kuppet. Det spor, som følges af Kon-

gressens efterforskere, er centreret omkring brugen af et 

meget beskidt dossier om Donald Trump, der blev produ-

ceret af den britiske efterretningsagent, Christopher Stee-

le, som en del af en fuldskala operation for informations-

krig fra briternes og Obamas side, og som var udtænkt at 

skulle besejre Donald Trump i valget i 2016. Da dette 

mislykkedes, gik briterne og Obama i gang med at forgif-

te Trumps præsidentskab og afsætte ham ved en rigsret 

(impeachment). 

Senatorerne Chuck Grassley og Lindsey Graham hav-

de allerede henvist Steele til USA’s Justitsministerium 

for at blive retsforfulgt for kriminelle handlinger. Der 

måtte derfor naturligvis gøres noget for at vende situatio-

nen omkring, eller i det mindste fjerne fokus fra de fakti-

ske britiske kriminelle og deres amerikanske medkonspi-

ratorer og genoprette den i stigende grad miskrediterede 

myte om »Russiagate«. Ind træder den evigt pligtopfyl-

dende Robert Mueller III og hans spinkle anklageskrift 

fra 16. feb. mod 13 russere og 3 russiske selskaber, der 

angiveligt skulle have konspireret for at blande sig i det 

amerikanske valg i 2016. 

 

Et par bemærkelsesværdige ting er allerede synlige 

blot på overfladen af denne sag. Anklageskriftet, der er 

skrevet og formuleret som en pressemeddelelse snarere 

end som et juridisk dokument, vil aldrig få sit faktuelle 

grundlag udfordret i en retssal. Det ved Mueller. USA har 

ingen udleveringsaftale med Rusland, og den russiske 

forfatning udelukker udlevering af russiske borgere. Iføl-

ge vicestatsanklager Rod Rosenstein narrede russerne 

Trump-kampagnen ved at lade som om, de var amerika-

nere, ved at benytte stjålne identiteter. Der er ingen be-

skyldning om »aftalt spil« med Trump-kampagnen. Der 

er ingen påstand om, at denne operation havde nogen 

indvirkning på stemmeresultatet i præsidentvalget, og det 

kunne der heller ikke have været, eftersom udgifterne, 

der angiveligt skulle være blevet brugt til denne knald-

eller-fald sociale medieoperation, var totalt ubetydelige – 

i en kæmpe størrelsesorden – i forhold til de udgifter, der 

blev anvendt af Hillary Clinton, Donald Trump og Bernie 

Sanders, samt associerede PAC’s (politiske aktionskomi-

teer) og organisationer. 

Men ih, disse onde russiske »dårlige skuespillere«, 

der »blandede sig« i et amerikansk valg, som selv præsi-

denten indledningsvist tweetede. Som vi gentagne gange 

har vist, så er den strategiske sammenhæng for kuppet 

mod Trump en fuldt optrappet bestræbelse på at bevare 

den anglo-amerikanske orden imod det, der opfattes som 

Kinas fremvoksende magt, som nu er allieret med Rus-

land. Kina har kontinuerligt og konsekvent inviteret USA 

til at gå med i dets Bælte & Vej Initiativ, det største in-

frastrukturprojekt, man nogen sinde har påtaget sig i hi-

storien. Præsident Trumps fornuftige fremgangsmåde 

over for både Rusland og Kina ses som en eksistentiel 

trussel mod det fortsatte anglo-amerikanske partnerskab, 

der har domineret verden, siden Franklin D. Roosevelts 

død. 

Den oprindelige Russiagate-narrativ om, at russere 

hackede DNC og John Podestas e-mailkonti for at skade 

Clinton-kampagnen og vælge Donald Trump, er blevet 

miskrediteret af Veteran Intelligence Professionals for 

Sanity (VIPS)’s arbejde. William Binney fra VIPS, som 

er tidligere teknisk direktør for NSA, erklærer, at, hvis en 

sådan russisk hacking fandt sted, ville NSA være i besid-

delse af beviserne og ville have fundet en måde at frem-
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bringe dem på. VIPS gennemførte også et 

videnskabeligt eksperiment, som demonstre-

rede, at kilden til WikiLeaks’ DNC-e-mails 

var et læk, og ikke et hack. Nu skiftede væg-

ten over til en anden påstand i den bevisfrie 

»vurdering« fra januar 2017 om angivelig 

russisk indblanding, udført af tre af Obamas 

efterretningschefer – denne vurdering hævder, 

at russerne kørte en kampagne på de sociale 

medier, de var beregnet på at støtte Bernie 

Sanders og Donald Trump, og senere skabe 

røre i de eksisterende splittelser i det ameri-

kanske samfund. Denne kampagne i de socia-

le medier blev angiveligt kørt fra en organisa-

tion ved navn Internet Research Agency (IRA) 

i Skt. Petersborg, Rusland, iflg. vurderingen 

fra 2017 fra Obamas efterretningsfolk og 

Muellers anklageskrift. 

Mueller hævder, at, fra 2014 og fremefter, 

planlagde og gennemførte IRA, der er finan-

sieret af to selskaber, der ejes af den russiske 

oligark Jevgenij Prigozhin, en kampagne for 

at blande sig i det amerikanske præsidentvalg 

i 2016, som en del af et projekt ved navn 

»translator«. Ifølge Mueller involverede planen falske 

Facebook-grupper, og falske Twitter-, Instagram- og e-

mailkonti, der alle kørtes af russere fra IRA, der havde 

stjålet seks amerikanske identiteter for at fremme opera-

tionen. De brugte Facebooks betalte reklamefeature, iflg. 

Mueller, til at styrke deres indlæg; to IRA-ansatte besøg-

te USA under falsk påskud for at indsamle efterretninger; 

der blev skabt kontakt til Trump-kampagnens delstats-

kontorer og feltorganisationer for at koordinere sociale 

medier og arrangere møder i Washington, D.C., New 

York, Florida og Pennsylvania. IRA søgte angiveligt at 

undertrykke de sorte stemmer gennem fupindlæg på de 

sociale medier og hævede ligeledes, at valget var »rig-

get« til Clintons fordel. Efter valget var IRA engageret i 

de samme aktiviteter på de sociale medier og med møder, 

for både at støtte Trump og støtte »Resist«-bevægelsen, 

der søgte Trumps impeachment. 

Jeg vil overlade det til andre at dokumentere det åben-

lyse hykleri med hensyn til Russiagates præmisser. USA 

har interveneret i valg i hele verden, gentagne gange, og, 

som tidligere CIA-direktør James Woolsey for nylig sag-

de på Fox News, til »disse nationers eget bedste«. Når 

nogen, vi ikke kan lide, bliver valgt, som f.eks. Viktor 

Janukovitj i Ukraine, så lancerer vi simpelt hen et kup 

ved hjælp af sådanne agenter som nynazistiske choktrop-

per (Ukraine) eller al-Qaeda og andre islamiske terrori-

ster (Syrien). Obamas Hvide Hus, i form af det Nationale 

Sikkerhedsråds Ben Rhodes, hævdede, at det gennemfør-

te operationer for informationskrig med finesse, hvor de 

f.eks. etablerede et medie-ekkorum for at sælge atomafta-

len med Iran, baseret på det faktum, at de fleste reportere 

var »27 år gamle børn, der intet vidste«. 

Anklageskriftets egne, overdrevne beskyldninger bør 

gøre det til genstand for latterliggørelse. Hvorfra ved vi, 

at Jevgenij Prigozhin er chef for denne operation? Ifølge  

                                                            screenshot from New York Times 

Jevgenij Prigozhin (venstre) og Ruslands præsident Vla-

dimir Putin (midten). 

 
Mueller, så tog en IRA-ansat et billede af sig selv foran 

Det Hvide Hus på Prigozhins fødselsdag med et skilt, 

»Tillykke med fødselsdagen, boss«. De fantastiske russi-

ske detektiver fandt ud af denne forbløffende kendsger-

ning – fra en af deres amerikanske, sociale kontakter – at 

de burde koncentrere sig om »lilla stater«. Og anklage-

skriftet indeholder en e-mail fra en af de angiveligt kyn-

dige konspiratorer, der udtalte, »Vi havde en mindre 

krise her på jobbet: FBI tog os på fersk gerning (det er 

ikke en vits). Så jeg fik travlt med at dække vore spor 

sammen med kolleger … Jeg skabte alle disse billeder og 

indlæg, og amerikanerne troede, det var skrevet af deres 

egne folk.« På trods af IRA’s angivelige brede mandat til 

at forstyrre amerikansk politik, så synes den eneste ame-

rikanske kampagne, de forsøgte at kontakte direkte og 

kompromittere, at være Donald Trumps kampagne. 

 

Opvarmet britisk vælling bag anklageskriftet 

Historien om, hvordan det gik til, at IRA blev en be-

rygtet »Putin-kontrolleret troldefarm« i vestlig efterret-

nings narrativ, er gammel og lang. Vi kan definitivt sige, 

at det er opvarmet britisk vælling, en britisk løgn, lige så 

giftig som Christopher Steeles beskidte dossier. 

I begyndelsen af 2014 hævdede en anti-russisk gruppe 

hackere, der oprindeligt hed »Det anonyme internationa-

le«, og senere, »Shaltay-Boltay«, at bygningen i Skt. 

Petersborg, Savushkina 55, husede en troldefarm, der 

blev kørt fra Kreml.
1
 Siden da er denne bygning blevet 

                                                           
1
 En meget spændende og detaljeret redegørelse, fra et 

russisk perspektiv, af vestlig efterretnings forbindelser til 
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fotograferet og fremhævet i det uendelige 

af MI6, hele den britiske presse og tablo-

id, CIA, FBI, NATO, BBC, Udenrigsmi-

nisteriets propagandaafdelinger og 

NGO’er, CNN og det meste af resten af 

de gængse, amerikanske medier. Infiltre-

ringsoperationer er blevet kørt og offent-

liggjort af de samme folk. Sagsanlæg 

imod det angivelige IRA er blevet indgi-

vet i de russiske domstole af infiltratorer. 

Enhver intelligent iagttager ville stille det 

første, indlysende spørgsmål: Hvorfor, 

hvis denne bygning og det angivelige 

firma, der har til huse der, så ofte har 

været mål for vestlig efterretning, ville 

Putin være dum nok til at køre en indfly-

delsesoperation fra dette sted, der angreb 

valgene i 2016? Svaret turde være indly-

sende – det gjorde han ikke. 

Beskyldningen, der blev fremført af 

»Anonyme internationale«, blev omgå-

ende taget op af Mikhail Khodorkovsky, 

en anti-Putin oligark, der samarbejder på 

mange måder med både britisk og ameri-

kansk efterretning. Hans Institut for Moderne Rusland er 

en vigtig kanal for amerikanske informationskrigsopera-

tioner ind i Rusland. Beskyldningerne fra »Anonyme 

internationale« blev også omgående lækket til BuzzFeed, 

og den samme publikation blev derefter brugt til at gøre 

det beskidte, britiske Steele-dossier imod Donald Trump 

til et meget offentligt dokument. 

En stor optrapning af britiske og amerikanske operati-

oner for informationskrig mod Rusland fandt sted i 2014. 

Ifølge Politico-magasinet, fik Hillary Clinton dengang et 

hysterisk anfald over de anglo-amerikanske operationer 

for informationskrigs manglende evne til at sælge Ukrai-

ne-kuppet. Briterne, Obama og hans CIA og Udenrigs-

ministerium, og deres allierede i Kiev-regimet, var lige 

ubøjelige omkring nødvendigheden af forøgede operatio-

ner på denne front. Det fælles initiativ mellem briterne-

Obama-administrationen-NATO, kendt som den Strategi-

ske Kommunikationstjeneste, baseret i Letland, blev 

aktiveret for at modarbejde enhver russisk version af 

begivenheder. Den sociale medietroldefarm i Skt. Peters-

borg i centrum for Muellers ansklageskrift har været 

grundlæggende for denne kampagne, i det uendelige 

fotograferet, infiltreret og skrevet om af vestlige informa-

tionskrigere fra 2014 og fremefter.  

En enorm og velfinansieret anti-Putin »informations-

krigsindustri« opererer nu i Washington, D.C., med 

blandt andet Det Atlantiske Råds Digitale Kriminaltekni-

ske Forskningslaboratorie, hvor ingen anden end Dmitri 

Alperovich (forfatter af »Rusland hackede DNC«-

svindelen) er fellow; Alliancen for Forsvaret af Demo-

kratiet; den Tyske Marshallfond; Washingtoncentret for 

Politisk Analyses Initiativ for Informationskrig; og Uden 

                                                                                                      
den russiske troldefarm i Muellers anklageskrift er frem-

lagt af »Scott Hunter« på Saker blog. 

                                                          screenshot from the Guardian 

 
rigsministeriets propagandagrene, Radio Free Liberty og 

Radio Free Europe. Der er stillet generøs finansiering til 

rådighed fra sådanne personer som Khodorkovsky og 

George Soros. Som resultat af National Defense Authori-

zation Act, som Obama underskrev i 2016, strømmer der 

nu millioner af dollars ind i dette amerikanske informati-

onskrigsinitiativ.
2
 Alle disse enheder har været integreret 

i kuppet mod præsident Trump. Ifølge »The Saker«-

bloggens russiske redegørelse af IRA
3
, så findes selska-

bet ikke. Det er en fiktion, skabt af Shaltay-Boltay, aflø-

seren for »Anonyme Internationale« sammen med vestli-

ge efterretningstjenester. Shaltay-Boltay, hvilket er rus-

sisk for »Klumpe-Dumpe«, førte en systematisk kampag-

ne for hacking, læk og afpresning mod russiske embeds-

mænd, ifølge redegørelser for dets egne aktiviteter, der 

blev publiceret i The Guardian. Medlemmer af Shaltay-

Boltay blev arresteret i november 2016 sammen med 

skruppelløse officerer fra den Russiske Føderale Sikker-

hedstjeneste (FSB), der sagdes at kontrollere deres aktivi-

teter. De blev alle anklaget for forræderi af den russiske 

regering, specifikt en eller form for samarbejde med USA. 

Den britiske redegørelse for denne affære, fremlagt i The 

Guardian den 9. feb., 2017, hævder, at anklagerne for 

forræderi var baseret på, at hackerne og de skruppelløse 

FSB-embedsfolk havde tilstået deres troldeforbrydelser 

over for CIA. Ifølge en artikel fra november 2017 i Radio 

Free Europe/Radio Liberty, så havde den FSB-cyber-

                                                           
2
 Se https://consortiumnews.com/2018/01/28/unpacking-

theshadowy-outfit-behind-2017s-biggest-fake-news-

story/  og serien i tre dele af George Eliason i Consortium 

News: Part 1, Part 2, Part3 
3
 http://thesaker.is/a-brief-history-of-the-kremlin-trolls/ 
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afdeling, hvor de arresterede embedsmænd arbejdede, 

været i samarbejde med amerikanske retshåndhævende 

myndigheder i årevis. 

 

Mens såkaldte demokrater gennemfører censur i USA 

Den sluttelige, ironiske drejning, som jeg vil nævne 

med hensyn til Muellers anklageskrift, er den kendsger-

ning, at den færdigpakkede information, det har importe-

ret fra britisk efterretning, har været og bliver fortsat 

brugt til at støtte censur i stor stil i USA. Den 30. novem-

ber, 2016, publicerede en anonym gruppe ved navn 

»Prop or Not« sammen med Washington Post en liste 

over amerikanske publikationer, som den beskyldte for at 

være russiske propagandainstrumenter. Listen omfattede 

praktisk talt enhver publikation, der havde sat spørgs-

målstegn ved den »officielle« version af begivenheder i 

forbindelse med 11. september, 2001, den efterfølgende 

Irakkrig eller Russiagate-myten, skabt af Clinton-

kampagnen og Obama-administrationen. »Prop or Not« 

kan spores til de samme specialister i informationskrig, 

der står bag historien om den russiske troldefarm, som er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i centrum for Muellers anklageskrift.
4
 Facebook, Twitter 

og alle de sociale medieplatforme holder nu øje med at 

censurere afvigende meninger ud af deres platforme, og 

pokker tage det Første Tillæg til den Amerikanske For-

fatning.   

Dette er et produkt af det McCarthy-hysteri, der har 

inficeret vores Kongres og bogstavelig talt ødelægger 

mange menneskers mentale evner. De nationale nyheds-

medier bærer uophørligt ved til dette bål – et fænomen, 

der er langt farligere for USA’s nationale sikkerhed end 

nogen klodset, russisk operation for at »blande sig« i 

vore valg. Det er dette hysteri og denne galskab, der nu 

forveksler marionet-indlæg på Facebook med et forsøg 

på at stjæle amerikanernes tankegang. Nu afdøde Robert 

Parry
5
 skrev passioneret om dette i den sidste tid, han 

levede, og advarede os. Det ville være en passende hyl-

dest både til ham og til os selv, hvis vi nu greb til hand-

ling for endelig at mane dette sindssyge, britiske kup i 

jorden.
6
    

Denne artikel blev udgivet første gang i Executive In-

telligence Review, 23. feb., 2018, og har ikke tidligere 

været oversat til dansk.  

                                                           
4
 https://consortiumnews.com/2018/01/28/unpacking-the-

shadowyoutfit-behind-2017s-biggest-fake-news-story/ 
5
 Undersøgende journalist, 1949-2018. 

6
 https://consortiumnews.com/2017/09/28/the-slimy-

business-of-russia-gate/ og 

https://consortiumnews.com/2017/11/06/learning-tolove- 

mccarthyism/ 


