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Vladimir Putin taler med Oliver Stone om valget af Trump
15. juni, 2017 – TASS udgiver visse højdepunkter af den
russiske præsident Vladimir Putins interview med Oliver Stone.
Ifølge en oversættelse af Salon.com sagde Putin, »Jeg tror
ikke, nogen kan udfordre resultatet af dette valg. De, der
blev slået, burde i stedet have draget konklusioner af det, de
gjorde, af hvordan de byggede deres arbejde; de burde ikke
have forsøgt at lægge skylden på noget udefrakommende.«

Bemærkninger om Oliver Stones interview med Vladimir Putin,
sidste del.
Putin: [Jeg har haft med] fire amerikanske præsidenter at
gøre, og der er ikke mange forandringer, bureaukratiet er
meget stærkt.
Om indblanding i valget: Dette er meget tåbeligt. Selvfølgelig
er vi glade for, at Trump ønsker at genoprette relationer med
Rusland. Vil han gøre det? Vi får se. Vi hackede ikke – hvis
der var nogen, der hackede (DNC), så kunne det komme fra hvor
som helst, men det kunne ikke have fået nogen indflydelse på
valget. Under alle omstændigheder var der ingen løgne, kun
sande ting blev afsløret, skaber falske historier.
Om den amerikanske befolkning: De fleste amerikanere tror på
traditionelle værdier, en puritansk tradition, i hvert fald i
mange dele af landet. Dette appellerede Trump til. Jeg synes,
han undertiden gik for vidt
– De, der tabte valget, bør tænke over, hvorfor. Obama og hans
hold skabte en landmine for den næste administration.

Om den 24 sider lange efterretningsrapport om russisk
indblanding: Jeg læste den. Alt dette minder mig om
antisemitisme. Alle problemer, »jøderne gjorde det«. Nu er det
Rusland.
Om [senator John] McCain [vises en af hans tirader]: Han er
patriotisk, ligesom romeren Cato, der afsluttede alle sine
tale med, »I øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges«. De
lever i en bestemt verden, de ser ikke, at verden forandres,
kan ikke lægge fortiden bag sig. Og dog var vi allierede i
Første og Anden Verdenskrig.
Alle løgnene om russisk indblanding i valget, de er alle våben
i den interne krig i USA, der tilsigter at stoppe
normaliseringen af relationerne med Rusland.
Mange i USA ved, at dette er falsk. Til syvende og sidst løj
hackerne jo ikke – de fortalte sandheden om Amerika. Og der er
ikke fremlagt beviser, kun beskyldninger.
Forespurgt om USA’s indblanding i valgene i Rusland i 2000 og
2012: Jeg sagde til både Obama og Kerry, at det er en
skandale, at I har regeringsfolk og penge, der åbenlyst
støtter demonstrationer imod regeringen [der afspilles et
langt stykke med Victoria Nuland, der praler med støtten til
oppositionen, støtte til folk i eksil, til journalister, der
angriber regeringen, osv.]. De finansierede stævner og NGO’er,
der forsøgte at vælte regeringen – også østeuropæiske lande.
[Afspilles et klip fra Stones Snowden-film om aflytning af
vore allierede, forberedelser til sabotage af Japan og andre,
i tilfælde af, de skulle vende sig mod USA] Putin: For at være
helet ærlig, så bekymrede vi os ikke om cyberkrig efter 1990.
Vi troede, den Kolde Krig var forbi. Vi købte vestligt udstyr
uden at være bekymrede.
Da vi så, at Obama og Biden sagde, at Rusland havde blandet
sig i valget, og at de ville respondere på en tid og et sted,
de valgte, mindede det mig om det kommunistiske regimes sidste

dage, hvor de uddelte æresbevisninger til hinanden.
Om cyberkrig – Vi foreslog en cyber-aftale i august 2015 – det
blev afvist.
Om Stalin – Churchill var indædt antikommunist, men da Hitler
angreb mod vest, kaldte han Stalin en stor krigshelt. Dernæst
startede han selvfølgelig den Kolde Krig. Der har været mange
blodige diktatorer i historien; Oliver Cromwell, men der er
statuer af ham i hele England. Napoleon, et katastrofalt
nederlag, med der er stadig statuer. Så vi har altså stadig
statuer af Stalin. Russerne elskede ham under krigen. Vi
glemmer ikke grusomhederne, men vi ærer ham. Dæmoniseringen af
Stalin i Vesten er i virkeligheden blot endnu en måde at
angribe Rusland på. Men Rusland har ændret sig.
Om oligarkerne: Da jeg kom til Moskva, var jeg forbløffet
over, hvor mange skurke, der var. Ingen skrupler. Oligarkerne
interesserede sig kun for rigdom, ikke for forretninger eller
landet. Det var min opgave at skelne mellem forretninger og
oligarker. Nu er der halvt så mange, det er ikke et stort
problem, men der er stadig for mange.
Forespurgt om rapporter om, at han skulle være den rigeste
mand i verden, korruption: At være rig bringer ikke lykke. Man
har et talent, og evnen til at bruge dette talent til at gøre
en forskel i verden – det er det, der tæller.
De langvarige hilsner mellem Stone og Putin endte således:
Putin: Tak for Deres tid og spørgsmålene. Tak, fordi De har
været så grundig. Er De nogensinde blevet slået?
Stone: Slået? Åh jo, jeg er blevet slået.
Putin: Så det bliver altså ikke noget nyt, for De kommer til
at lide for det, De har gjort.
Stone: Åh ja, helt sikkert, det ved jeg, men det er det værd.
Det er det værd, hvis det bringer mere fred og bevidsthed til

verden.
Se opsummering af første og anden del.
———————————–
YouTube, The Putin Interviews, part 1 – 4 (English subtitles):
https://www.youtube.com/watch?v=xejO7e2xUJc
https://www.youtube.com/watch?v=xejO7e2xUJc
https://www.youtube.com/watch?v=GOeOcnng0to
https://www.youtube.com/watch?v=avr4gGxNP4k

Showtime:
http://www.sho.com/the-putin-interviews

