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Услед континуираних навода о изборним крађама на председничким изборима 2020. које
су изнели Доналд Трамп и његов правни тим, ФБИ је наводно затражио досијее
независне истраге који доказују да су људи гласали у више држава.

  

  

Конзервативни правни непрофитни пројект „Амистад“ друштва „Томас Мор“, заједно са
пројектом „Интегритет избора“ ког је водио Мет Брејнард, бивши аналитичар података у
Трамповој кампањи за 2016. годину, прикупљају доказе о наводној превари бирача од
стране Демократске странке.

  

Истрага је довела у питање стотине хиљада потенцијално „проблематичних гласачких
листића“, а сада се и ФБИ заинтересовао за налазе ове истраге.
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Мет Брејнард, који је недавно објавио на Твитеру да је његова истрага дошла до доказа
да су људи гласали у „више држава“, на истој мрежи је 29. новембра објавио да је ФБИ
„проактивно и директно“ затражио доказе из истраге.

  

Брејнард, вођа тима за податке Трампове кампање за 2016. годину до одласка у марту
исте године, рекао је да је у ФБИ има „много патриота“ који желе да заштите „Устав,
закон и ред“.

  

Филип Клајн, који је на челу пројекта „Амистад“, најавио је да је група спремна да
помогне ФБИ у истрази стотина хиљада потенцијално неважећих гласачких листића у
државама у којима су поднете тужбе, попут Пенсилваније, Висконсина, Мичигена и
Џорџије. Парнице су најављене и у Аризони.

  

Клајн је додао да ће више података бити доступно када се Мет Брејнард састане са
члановима законодавног тела државе Аризона у понедељак, иако се државни секретар
Аризоне припрема да потврди Бајденову пројектовану победу у тој држави.

  

Трамп: ФБИ и Министарство правде „нестали у акцији“

  

Раније у недељу, председник Трaмп осудио је ФБИ и Министарство правде због
нечињења поводом навода о масовној изборној крађи.

  

У свом првом интервјуу од дана избора, Трамп је за „Фокс њуз“ рекао да је
Министарство правде „нестало у акцији“ у вези са наводним намештањем избора.

  

„Помислили бисте да сте у ФБИ или у Министарству правде, да је ово највећа ствар коју
бисте могли да истражите. А где су они? Нисам их видео“, рекао је Трамп у телефонском
интервјуу.
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Председник САД се осврнуо и на машине за бројање гласова технолошке фирме
„Доминион вотинг систем“.

  

„Све што могу да кажем је да ништа нисам чуо после свих превара које су се догодиле.
Нико ми није пришао и рекао: 'Ох, ФБИ је ухапсио људе који играју ову прљаву игру'.
ФБИ не интересује 'Доминион' за који нико ни не зна ни где се налази, нити зна где се
броје гласови“, рекао је Трамп.

  

Раније овог месеца, Трампови адвокати тврдили су да су превара на изборима као и
страно мешање вршени путем софтвера за гласање.

  

Изборни колегијум састаје се 14. децембра како би формално гласао на основу
потврђених резултата савезних држава и тако потврдио победника на председничким
изборима.

  

(Спутњик) 
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