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Democratas, liberais e especialistas em mídia – na sua corrida para derrubar o 

presidente Trump - estão a empurrar um novo macarthismo dirigido a americanos que 

conversaram com russos, arriscando uma nova caça às bruxas, relata Robert Parry . 

 

No  frenesi anti-russo que  varre a política americana e os meios de comunicação, 

democratas, liberais e grandes especialistas estão pedindo um órgão de investigação que 

poderia se tornar um novo tipo de Comitê de Atividades Antiamericanas para perseguir 

americanos que se comunicaram com russos. 

 

A comissão proposta teria amplos poderes de intimação para investigar alegadas 

conexões entre os apoiantes de Trump e o governo russo com o objetivo aparente de 

perguntar se eles já têm ou já conversaram com um russo que poderia ter algum vínculo 

com o Kremlin ou suas agências de inteligência. 

Tal admissão aparentemente seria evidência à primeira vista de deslealdade, um "crime" 

de culpa por associação, ao lado da perseguição à Guerra Fria do senador Joe 

McCarthy de "comunistas" que supostamente infiltraram o governo dos EUA, a 

indústria cinematográfica e outras Instituições americanas. 

Operando paralelamente às audiências de Red Scare de McCarthy foi o Comité de 

Atividades Não-Americanas da Câmara (ou HUAC), um painel parlamentar permanente 

de 1945-1975, quando era mais conhecido por investigar a suposta subversão comunista 

e propaganda. Uma de suas principais conquistas foi a lista negra dos "Dez de 

Hollywood" cujas carreiras na indústria cinematográfica foram danificadas ou 

destruídas. 
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Embora a Guerra Fria já tenha passado - e a Rússia tem cooperado com o governo dos 

EUA, especialmente em questões de segurança nacional, como o fornecimento de tropas 

dos EUA no Afeganistão - os democratas e liberais parecem prontos para forçar os 

americanos a provar novamente a sua lealdade, Com os russos. 

 

Ou talvez essas "testemunhas" possam ser aprisionadas em acusações de perjúrio se suas 

lembranças de conversas com russos não coincidirem com transcrições de suas 

comunicações intercetadas, uma tática semelhante à usada pelo senador McCarthy e 

HUAC para tropeçar e prender alvos Tais encargos secundários. 

O conselheiro de Segurança Nacional Ousted Michael Flynn já encontrou uma situação 

tão difícil porque não conseguiu lembrar-se de todos os detalhes de uma conversa 

telefónica com o embaixador russo Sergey Kislyak em 29 de dezembro de 2016, depois 

que Flynn tomou  a chamada enquanto estava  de férias na República Dominicana. 

Quando os funcionários da administração Obama no Departamento de Justiça decidiram 

invadir uma premissa jurídica para ir atrás de Flynn, citaram a Lei Logan, uma lei 

promulgada em 1799 para proibir cidadãos particulares de negociar com adversários 

estrangeiros, mas nunca convenceram ninguém. A lei também é de duvidosa 

constitucionalidade e certamente nunca foi concebida para se aplicar aos assessores de 

um presidente eleito. 

 

No entanto, com base nesse pretexto frágil, os agentes do FBI - com uma transcrição da 

interceção eletrónica do telefonema de Kislyak-Flynn na mão - testaram a memória de 

Flynn da conversa e acharam suas lembranças incompletas. Gotcha - mentindo para o 

FBI! 

 

Sob a  mídia crescente e pressão política, o presidente Trump disparou Flynn, 

aparentemente esperando que lançando Flynn ao mar para os tubarões circundando de 

alguma forma acalmar os tubarões para baixo. Em vez disso, sangue na água foi 

adicionado ao frenesi. 
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Comparação Irao-Contra 

 

Alguns proeminentes democratas e liberais compararam os contatos relacionados com 

Trump com os russos ao escândalo de Watergate do presidente Richard Nixon ou ao Irão-

Contra Affair do presidente Reagan, uma questão que eu conheço muito sobre ter ajudado 

a expor como repórter da The Associated Press nos anos 80. 

 

A principal diferença é que o Irão-Contra foi um esforço inconstitucional da 

administração Reagan para financiar uma guerra ilegal contra o governo sandinista da 

Nicarágua, desafiando uma proibição do Congresso. As comunicações Trump-

conectadas com os russos - na medida em que ocorreram - parecem ter sido destinadas a 

impedir uma nova e perigosa Guerra Fria que poderia levar a um holocausto nuclear. 

 

Por outras palavras, o Irão-Contra era sobre permitir que uma força paramilitar 

continuasse a sua pilhagem dentro de um país que não era nenhuma ameaça aos Estados 

Unidos enquanto o atual "escândalo" é sobre pessoas que tentam evitar hostilidades entre 

duas superpotências nucleares, uma ameaça existencial que muitos especialistas e 

liberais não querem reconhecer. 

 

Na verdade, existe uma negação preocupante sobre os riscos de uma guerra acidental ou 

intencional com a Rússia, pois a mídia dos EUA e grande parte do estabelecimento oficial 

de Washington têm muita diversão demonizando o presidente russo Vladimir Putin e 

espetando os russos empurrando as tropas Fronteiras e implantação de mísseis anti-

balísticos na Europa Oriental. Por alguma razão louca, os russos se sentem ameaçados. 

 

Narrativas falsas 

 

Esta Rússia-bashing e Rússia-baiting foram acompanhados por falsas narrativas 

apresentadas nos principais jornais dos EUA, incluindo The New York Times e The 

Washington Post, para justificar o aumento das tensões. 

 



Por exemplo, Karen DeYoung, escritora sénior de Relações  Exteriores  do Post, 

descreveu a guerra civil na Ucrânia dessa maneira: "Esse conflito começou quando a 

Rússia invadiu e anexou a Crimeia em 2014, depois apoiou os separatistas no leste da 

Ucrânia, Um acordo para acabar com ele, chamado de acordo de Minsk, negociado com 

Putin pelos líderes da França e da Alemanha ". 

Mas a sinopse de DeYoung simplesmente não é verdadeira. A crise começou no outono 

de 2013, quando o presidente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, recuou do que 

considerava um acordo de associação caro e inaceitável com a União Europeia, um 

movimento que provocou protestos dos ucranianos na praça Maidan, em Kiev. 

O Departamento de Estado da administração Obama, os políticos neoconservadores dos 

Estados Unidos, como o senador John McCain, e várias "organizações não 

governamentais" apoiadas pelos EUA, alimentaram os protestos contra Yanukovich, que 

cresceu violento quando soldados de rua ultra-nacionalistas e neo-nazistas treinados 

derramaram Da Ucrânia ocidental. 

 

No início de 2014, um golpe para derrubar o Yanukovich democraticamente eleito tomou 

forma sob a orientação da Secretária de Estado adjunta dos EUA Victoria Nuland e do 

Embaixador dos EUA na Geórgia Geoffrey Pyatt que foram pegos em  um  telefonema 

no final de janeiro ou início de fevereiro de 2014 conspirando para impor novos 

Liderança dentro da Ucrânia. 

 

Nuland desprezou uma estratégia menos extrema favorecida pelos diplomatas europeus 

com a frase: "Foda-se a UE" e passou a declarar "Yats é o cara", favorecendo Arseniy 

Yatsenyuk como o novo líder. Nuland então ponderou como "colar esta coisa", enquanto 

Pyatt rumia sobre como "parteira esta coisa". 

 

Em 20 de fevereiro de 2014, um misterioso atirador aparentemente disparando de um 

prédio controlado pelo ultranacionalista Right Sektor matou policiais e manifestantes, 

provocando um dia de violência que deixou cerca de 70 pessoas mortas, incluindo mais 

de uma dúzia de policiais. 
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No dia seguinte, três governos europeus chegaram a um acordo com Yanukovych, em 

que ele concordou em eleições antecipadas e aceitou poderes reduzidos. Mas esse acordo 

político não foi suficiente para os militantes apoiados pelos EUA que invadiram edifícios 

do governo em 22 de fevereiro, forçando Yanukovych e seus oficiais a fugir por suas 

vidas. 

 

Em vez de ficar pelo acordo 21 de fevereiro, que os países europeus tinham "garantido", 

Nuland empurrou e obteve aliados dos EUA para aceitar o novo regime pós-golpe como 

"legítima", com Yatsenyuk se tornar primeiro-ministro e  vários cargos no governo 

topo  dada Para os ultranacionalistas e neonazistas. 

 

Divulgação da Violência 

 

Nos dias seguintes, a violência de direita espalhou-se além de Kiev, levando a legislatura 

da Crimeia a propor a separação da Ucrânia e a readmissão para a Rússia, cuja relação 

com a península remontava a Catarina, a Grande. 

 

Crimeia programou um referendo que foi opor pelo novo regime em Kiev. As tropas 

russas não "invadiram" a Crimeia porque cerca de 20.000 já estavam estacionadas lá 

como parte de um acordo de base no porto do Mar Negro em Sevastopol. Os russos não 

forneceram segurança para o referendo, mas não houve indícios de intimidação como os 

cidadãos da Crimeia  votou por 96 por cento  para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia, 

uma medida que Putin e a duma russa aceitou. 

 

Os ucranianos orientais tentaram seguir a liderança da Crimeia com seu próprio 

referendo, mas Putin e a Rússia rejeitaram seus apelos para a separação. No entanto, 

quando o regime de Kiev lançou uma "Operação Antiterrorismo" contra a chamada 

região de Donbass -  liderada por ultra-nacionalistas e neo-nazistas milícias  - Rússia 

forneceu assistência militar para que esses russos étnicos não seriam aniquilados. 

Karen DeYoung também enquadrou o acordo de Minsk como se fosse imposto a Putin 

quando ele foi um dos seus principais proponentes e arquitetos, ganhando sua aprovação 
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no início de 2015 em um momento em que o exército ucraniano estava enfrentando 

reversões no campo de batalha. 

 

Mas o secretário assistente Nuland, trabalhando com o primeiro-ministro Yatsenyuk eo 

parlamento ucraniano,  sabotou o acordo  , exigindo que os rebeldes Donbass se 

rendessem pela primeira vez, o que eles não estavam dispostos a fazer, não ter fé na 

sinceridade do regime de Kiev para cumprir seu compromisso de Conceder autonomia 

limitada ao Donbass. 

 

Por outras palavras, Kiev inseriu uma pílula venenosa para evitar uma resolução pacífica, 

mas os meios de comunicação ocidentais e os governos sempre culpam o fracasso de 

Minsk em Putin. 

Se Karen DeYoung queria ferver toda essa história até um parágrafo, poderia ir: "O 

conflito da Ucrânia começou quando os funcionários dos EUA apoiaram o derrube 

violento do presidente eleito Viktor Yanukovych, levando a Criméia a se juntar à Rússia 

e fazendo com que os russos étnicos no leste subissem Contra o regime de golpe apoiado 

pelos EUA em Kiev, que então tentou esmagar a rebelião. O regime de Kiev torpedoed 

mais tarde um acordo da paz que fosse martelado para fora por negociadores russian, 

ucranianos e europeus em Minsk. " 

Mas tal resumo não teria o efeito de propaganda desejado sobre o povo americano. Não 

iria apresentar o lado apoiado pelos EUA como os "chapéus brancos" e o lado pró-Rússia 

como os "chapéus negros". 

A verdade simples é que a história da Ucrânia é muito mais complexa e multi-lados do 

que o Washington Post, The New York Times e a maioria dos principais outlets de 

notícias dos EUA querem admitir. Eles simplesmente começam o relógio no ponto de 

rejeição da Crimeia do regime pós-golpe e distorcer esses fatos para apresentar a situação 

simplesmente como uma "invasão russa". 

 

Uma histeria chicoteada 

 

A distorção dos principais meios de comunicação é tão flagrante que você poderia 

chamá-la de mentira, mas é uma mentira que provou ser muito útil em chicotear a histeria 
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anti-russa atual que está varrendo Washington Oficial e que deu à luz uma Nova Guerra 

Fria, Agora acompanhado por um novo McCarthyism que considera alguém que não 

aceita o "groupthink" um "apologista russo" ou um "Moscou stooge". 

 

Desde a eleição de novembro passado, este novo McCarthyism fundiu-se com o ódio 

para Donald Trump, especialmente depois que o governo de saída Obama apresentou 

acusações  não provadas  que a Rússia sabotou a campanha de Hillary Clinton hacking 

nos email do comitê nacional Democratic e de seu presidente John Podesta da campanha 

- E deslizado essa informação para WikiLeaks. 

 

Esses e-mails mostraram como o DNC subcotou a campanha rival do senador Bernie 

Sanders e revelou o conteúdo dos discursos de Clinton aos bancos de Wall Street, bem 

como os aspetos de pay-to-play da Clinton Foundation, informações que Clinton queria 

manter dos eleitores. 

 

Mas ninguém pensou que os e-mails fossem um fator importante na raça Clinton-

Trump; De fato, Clinton culpou sua derrota impressionante na decisão de último minuto 

do diretor do FBI James Comey para reabrir e então re-fechar sua investigação em 

preocupações de segurança sobre seu uso de um servidor privado do email como o 

secretário de estado. 

Mas o roteiro sobre como Clinton perdeu foi invertido durante a transição de Trump, 

enquanto as agências de inteligência do presidente Obama flutuavam no cenário da 

eleição de hackers russos, embora não apresentassem nenhuma evidência pública para 

apoiar as reivindicações. Representantes da WikiLeaks também negaram ter obtido  o 

material da Rússia , sugerindo em vez disso que ele foi vazado por dois insiders 

americanos diferentes. 

 

Um Ministério da Verdade 

 

Ainda assim, durante o período pós-eleitoral, a histeria anti-russa continuou a 

construir. Em novembro, o Washington Post  destacou as reivindicações de um grupo 

anônimo  chamado PropOrNot acusando cerca de 200 sites da Web, incluindo 
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Consortiumnews.com e outros grandes meios de comunicação independentes, de 

divulgar a "propaganda" russa. 

 

O New York Times  juntou-se ao frenesi  ao exortar as empresas de tecnologia líderes a 

marginalizar os sites que são considerados publicar "notícias falsas", um termo vago que 

foi aplicado não apenas a histórias intencionalmente falsas, mas a informações que 

questionavam as narrativas oficiais, Não importa quão duvidosas fossem aquelas 

narrativas. O  New McCarthyism estava se transformando em um New Orwellianism . 

 

O movimento em direção a um Ministério da Verdade ganhou mais impulso em 

dezembro, quando o Congresso aprovou e o Presidente Obama assinou um projeto de lei 

de autorização militar que incluía  uma nova burocracia de US $ 160 

milhões  para identificar e contrariar a suposta "propaganda russa". 

A raiva de democratas e liberais em relação ao presidente Trump no seu primeiro mês 

adicionou mais combustível à Rússia-bashing com alguns democratas e liberais vendo-a 

como uma rota possível para neutralizar ou acusar Trump. Assim, os apelos para uma 

investigação em grande escala com subpoena poder para exigir documentos e compelir 

testemunho. 

 

Embora a ideia de chegar à verdade plena tenha um apelo superficial, também traz 

perigos de lançar uma caça às bruxas que arrasta os cidadãos americanos antes que os 

inquisidores perguntem sobre quaisquer contatos - por mais inócuos - com os russos. 

No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, HUAC também alegou que tudo o que 

queria era a verdade sobre se alguns americanos estavam aliados ou simpático a 

Moscou. O senador Joe McCarthy ofereceu um raciocínio semelhante quando tentava 

extirpar os americanos "desleais" com a pergunta "você é agora ou já foi comunista?" 

Que os democratas e os liberais que defendem a era McCarthy em desdém compreensível 

agora busquem reavivar algo parecido com oportunismo e grosseira hipocrisia - fazer o 

que for preciso para "obter Trump" e construir um movimento ativista que possa reavivar 

as esperanças políticas do Partido Democrata. 
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Mas este oportunismo e hipocrisia particulares também traz consigo a perspetiva de 

aumentar cegamente as tensões com a Rússia, desviando mais dinheiro do contribuinte 

para o Complexo Militar-Industrial e provocando-se - planejado ou não - um 

Armageddon nuclear que poderia eliminar a vida no planeta. Talvez essa estratégia anti-

Trump deve ser repensada. 

 

O repórter investigativo Robert Parry quebrou muitas das histórias Irã-Contra para a 

Associated Press e Newsweek na década de 1980.  

 


