’Russisk hacking’
som internt job.
LPAC kortvideo

afsløret

Leder fra LaRouche PAC, 25. juli, 2017 – Det ekstraordinære
memorandum, fremstillet af Veteran Intelligence Professionals
for Sanity (VIPS) i går, demonstrerer endegyldigt, at de
såkaldte russiske hack af Demokraternes Nationalkomite (DNC),
slet ikke var hack, med derimod læk, udført af nogen, der
havde fysisk adgang til DNC’s computere. Dataene blev dernæst
manipuleret for at belaste Rusland. Læs hele det eksplosive
VIPS-memorandum her.
Video, Jason Ross:
»I går publicerede en gruppe ved navn Veteran Intelligence
Professionals for Sanity (VIPS) et memo, der destruerede
påstanden om, at Vladimir Putin og russerne ’hackede’ det
amerikanske præsidentvalg for at anbringe Donald Trump i
embedet. De tilbageviser specifikt vurderingen af 6. januar,
foretaget af håndplukkede medlemmer af et par amerikanske
efterretningstjenester, der havde påstået, at »den russiske
præsident
Vladimir
Putin
havde
beordret
en
indflydelseskampagne i 2016, målrettet mod det amerikanske
præsidentvalg«, for at anbringe Donald Trump i embedet. Ifølge
dette regeringsmemo af 6. januar, så, udover angiveligt at
udløse en drabelig hær af internet-trolde, så vel som også at
udløse russisk propaganda gennem den snigende benævnte,
russiske Tv-kanal, Russia Today, påstår regeringsdokumentet,
at russisk militærefterretning benyttede en hacker, kendt som
’Guccifer 2.0’, til at hacke DNC og udlevere materiale til
WikiLeaks. Dette materiale viste sig så at være pinligt for
Clinton-kampagnen og afslørede, at DNC havde modarbejdet
Clintons modkandidat i primærvalgene, Bernie Sanders.
WikiLeaks fastholdt, at det materiale, de offentliggjorde, var

et læk, ikke et hack, og at det ikke kom fra Rusland. Dengang
insisterede VIPS på, at alle beviser pegede på, at materialet
var et læk snarere end et hack.
Kort tid efter, at WikiLeak meddelte, at det havde dette DNCmateriale sidste juni, dukkede dette nye, internet-individ,
Guccifer 2.0, op på scenen og hævdede, at han hackede DNC, og
omgik WikiLeaks ved at udgive flere DNC-dokumenter.
Metadataene på nogle af disse dokumenter omfattede en ’sidst
ændret’-bruger ved navn Felix Edmundovich, skrevet med
kyrilliske skrifttegn, og opkaldt efter Felix Edmundovich
Dzerzjinskij, den første chef for det Sovjetiske Hemmelige
Politi. Hovsa! Dernæst afslørede klodsede interviews af
’Guccifer 2.0’, der påstod at være rumæner, at han faktisk
ikke var bekendt med dette sprog og måske skjulte sin sande
identitet. Disse spor blev præsenteret som bevis på, at det
var russisk involvering; at ’Guccifer 2.0’ var et russisk
hack, der tilsigtede at influere på det amerikanske
præsidentvalg.
VIPS-memoet,

der

blev

offentliggjort

i

går,

i

hvilke

undersøgelser af sites af en computertekniker og af Adam
Carter, giver stærke tekniske beviser, der peger på en
overlagt anbringelse af russisk metadata og at kilden til
filerne, der kom fra ’Guccifer 2.0’, kom fra en direkte, lokal
adgang til DNC-netværket. Ikke et computer-fjernhack. Det
tempo, hvormed filerne blev overført og senere offentliggjort
af ’Guccifer 2.0’, var alt for højt til, at det kunne være
gjort via en Internetforbindelse, men som derimod er i
overensstemmelse med at kopiere gennem et lokalt netværk til
et eksternt USB-stik eller USB-nøgle. Tider, der er lagret i
filernes og arkivernes metadata, peger på, at manipulationen
med filerne var udført i Østkyst-tidszone (USA). Dette var
ikke et hack. Den senere tilføjelse af russiske metadata,
inklusive navnet Felix Edmondovich, skete også med fuldt
overlæg.
Hvad betyder så alt dette? Efter WikiLeaks meddelte, at det

havde materiale fra DNC, blev der lanceret en operation, der
skulle tilføje russiske fingeraftryk og frembringe et
angiveligt sekundært læk af materiale. Der er mere i alt
dette, som jeg vil opfordre til, at I læser i det komplette
memorandum, der opfordrer præsidenten til at efterforske CIA,
især tidligere direktør John Brennan, samt FBI, for det falske
hack og den falske tilskrivning til Rusland. Husk på, at alt
dette sker pga. Donald Trumps kurs mod en detente med Rusland
og imod den igangværende krigsførelse, der promoveres af
aktører, kendt som ’deep state’ (’staten i staten’) i USA.
Præsidenten må slå tilbage mod disse tjenester for at kunne
forfølge sin egen politik; og, at slå kraftigt tilbage mod
dette ’Russia-Gate’ er altafgørende for at få det til at ske.«

