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Udenrigsministerium Maria Zakharova sagde ligeud den 13.
oktober, at »den afgående amerikanske administration har
forfulgt en ’brændt jords politik’ mht. de bilaterale
relationer«, en karakteristik, der fortsat bekræftes af det
seneste vanvid, der kommer fra Obama-administrationen.
I et interview med NBC’s »Mød pressen« den 14. okt., som vil
blive udsendt i morgen, sagde den amerikanske vicepræsident
Joe Biden, at »vi vil sende et budskab« til den russiske
præsident Vladimir Putin, og at »det bliver på et tidspunkt,
vi vælger, og under omstændigheder, hvor det vil få størst
virkning«, iflg. uddrag af interviewet, som er offentliggjort
af NBC. Da Biden blev spurgt, om den amerikanske offentlighed
vil vide, at et budskab er blevet sendt, sagde han, »det håber
jeg ikke«. Biden sagde også, at han ikke er bekymret for, at
amerikanere vil stille spørgsmålstegn ved resultatet af
afstemningen den 8. november, fordi Rusland ikke har evnen til
»fundamentalt at påvirke valget«.
En trykt nyhed, der blev publiceret af NBC den 14. okt.,
fylder billedet bag Bidens trusler ud, under overskriften,
»CIA forbereder et muligt cyberangreb imod Rusland«. NBC’s
eksklusive
rapport
citerer
unavngivne
amerikanske
efterretningsfolk, der siger, at »Obama-administrationen
overvejer en hemmelig cyberaktion imod Rusland som gengældelse
for angivelig russisk indblanding i det amerikanske

præsidentvalg«. (Bemærk, som Zakharova også sagde, at man ikke
har forelagt nogen beviser på, at Rusland skulle stå bag et
hackerangreb mod det Demokratiske Parti og Hillary Clintons
computere.)
NBC rapporterer, at CIA har fået til opgave at forberede
muligheder for vidtrækkende, hemmelige cyber-operationer, der
har til hensigt at »sætte i forlegenhed« og »chikanere«
lederskabet i Kreml. De hev pensionerede admiral James
Stavridis frem for at sige, at USA kunne »afsløre Putins og
hans associeredes finansielle affærer«, inkl. pengeoverførsler
til offshore-konti.
Dernæst nævner NBC-historien to tidligere CIA-ansatte, der
hælder en spand koldt vand ud over hele den vanvittige plan.
De fortalte NBC, at Det Hvide Hus har en lang historie for at
give CIA opgaver med at forberede sådanne muligheder, men hver
gang er de blevet opgivet. »Hvis man har til hensigt at bryde
ind i deres netværk, så kan vi gøre det, men spørgsmålet
bliver så, at de kan gøre værre ting mod os på andre områder.«
De tilføjer: »Ingen af mulighederne var særlig gode, og vi
mente heller ikke, at nogen af dem ville være særligt
effektive … vil man have Barack Obama til at udstede ugyldige
checks?« Tidligere vicedirektør for CIA, Mike Morell,
tilføjede: »Fysiske angreb mod netværk er ikke noget, USA
ønsker at gøre, for vi ønsker ikke at skabe præcedens for, at
andre lande gør det samme, inkl. imod os.«

