’Tacitus’
sønderriver
Muellers anklageskrift mod
russere som en ’Farce pakket
ind i hykleri’
21. feb., 2018 – I et udlæg i dag på den militære
efterretningsekspert Pat Langs »Sic Semper Tyrannis«-blog,
sønderriver den hyppige bidragyder Publius Tacitus den særlige
anklager Robert Muellers anklageskrift fra 16. feb. mod 13
russiske individer og 3 selskaber, som værre end inkompetent.
Under overskriften »Robert Muellers Amerika – En Farce pakket
ind i hykleri«, fremfører Tacitus, at anklageskriftet er
»intet mindre end en køreplan for despotiske regeringer, der
ville ønske at behandle enhver, der vover at udlægge afvigende
materiale på internettet, som en kriminel.« I virkeligheden
»er det ikke andet end en gang harsk butterdej. Det
prætenderer at have et bjerg af beviser på russernes
misgerninger. Men, hvis man begynder simpelt hen at stille
kritiske spørgsmål om det underliggende bevis for disse
misgerninger, opdager man hurtigt, at dette dokument er et
stykke politisk teater snarere end en faktisk opremsning af
kriminelle gerninger.«
»Der er ikke et eneste stykke solidt bevis i hele dokumentet,
der underbygger« påstanden om Internet Research Agency (IRA),
det russiske selskab, der angiveligt skulle have haft tilsyn
med den beskidte propagandakrig mod intetanende amerikanske
vælgere. »Det er blot en konstatering af en overbevisning. Det
er ikke sådan, man skriver et anklageskrift, der beskylder en
for kriminelle handlinger.«
»Denne sag er således meget langt fra at være en ’slam dunk’
for Mueller-teamet. Skulle det nogen sinde komme for retten,

er der signifikante huller og sårbarheder i anklageskriftet,
som en kompetent forsvarsadvokat kunne splitte ad. Niks. Det
her handler ikke om at straffe folk, der overtræder loven.
Dette er et politisk teater, der er designet til at nære memet
for at promovere antirussisk hysteri.« Tacitus understreger,
at enhver objektiv efterforskning af angivelig »indblanding«
fra IRA kun ville kunne konkludere, at »IRA’s aktiviteter er
på grænsen til irrelevante og uden indvirkning«. Ingen stor
afsløring her: Rusland har gennemført efterretningsoperationer
i USA i 80 år. Men USA har gennemført lignende operationer »i
og imod Rusland / USSR og har været involveret i hemmelige
indblandinger i valg i hele verden. Dét er det hykleriske. Vi
har et hysterisk anfald over latterlige internet-narrestreger,
udført af en lille gruppe russere, der var dårligt finansieret
og genererede liden aktivitet samtidig med, at vi ignorerer
vores egen historie, hvor vi rent faktisk har væltet andre
lovligt valgte regeringer. Der har vi det. Farce og hykleri.«
Foto: Den særlige anklager Robert Mueller fortsætter sin
Russiagate-heksejagt, ’en farce pakket ind i hykleri’, med
ordene fra Publius Tacitus.

