USA: Armerede atomvåben blev
lastet på B52’ere, før 11.
september ramte
11. september 2016 – I dag publicerede NBC News resultaterne
af en undersøgelse af begivenhederne den 11. september, der
viser, at ’levende’ atomvåben var blevet lastet om bord på
B-52’ere på tre amerikanske flyvebaser, som en del af en
militær øvelse, da terrorangrebet skete. Undersøgelsen
rapporterer også om sammenbruddet af kommunikationerne og
manglen på de principper om at følge den nødvendige procedure
i et sådant nødstilfælde.
Tre dusin ’levende’ atomvåben var om bord på det amerikanske
luftvåbens bombefly på tre flyvebaser, da angrebet fandt sted,
siger rapporten. Én af disse flyvebaser var Barksdale, LA,
hvortil man bragte Bush fra Florida efter angrebet. Ifølge Al
Buckles, der havde overvågningsvagten i den Strategiske
Kommando den dag, og som talte til Omaha World Herald i sidste
uge: »Atomvåben var eksponerede. Man ville ødelægge det halve
af Bossier City med eksplosionerne«, hvis en fjende havde
angrebet flyvebasen på dette tidspunkt – dvs., at atomvåbnene
kunne være blevet detoneret.
Desuden var nationen ved at gøre klar til at gå over til
beredskabstilstand DEFCON 3, der er planlagt til en situation
med trussel om atomkrig. Dette beredskab blev opfanget af
Moskva. Putin forsøgte at komme i kontakt med Bush, men Bush
var ikke i kontakt med nogen, mens han fløj rundt i Air Force
1 i forsøg på at finde ud af, hvor man skulle lande.
Rapporten viser også, at, ud af de ti øverste personer, der
skulle følge i præsidentens sted (ifald denne ’forfaldt’), var
alle for nær én person enten i udlandet, eller også nægtede de
at følge protokollen for sådanne nødsituationer. Cheney

nægtede at forlade Det Hvide Hus for at tage ophold i det
sikre sted, der var anvist ham, Rumsfeld nægtede at forlade
Pentagon, osv. Kommunikationen rapporteredes at være brudt
sammen mellem lederne.
Rapporten siger, at Pentagons årlige »Global Guardian«
krigsspil »var i fuld gang«. Tre dusin ægte atomvåben var
blevet lastet om bord på interkontinentale bombefly i North
Dakota, Missouri og Louisiana … Admiral Richard Mies,
øverstkommanderende for USA’s Strategiske Kommando (STRATCOM),
og som havde overopsynet over krigsspillet, havde trukket
stikket ud for øvelsen, så snart han hørte nyhederne om
angrebene i Washington og New York, iflg. et interview, der
blev udgivet i denne uge i Omaha World Herald … Da STRATCOM
hørte, at præsident Bush ville lande i Barksdale, kæmpede
våbenspecialister desperat for at blive færdig med at losse
våbnene af bombeflyene. I mellemtiden lå russerne og ringede.
De havde detekteret forberedelser til en forøgelse af det
amerikanske militærs beredskab til DEFCON 3 – som var planlagt
til at blive gennemført kl. 10:53 EST.
»General Ralph ’Ed’ Eberhart, øverstbefalende for den
Nordamerikanske Luftforsvarskommando i Colorado Springs den
dag«, sagde til 11. september-komiteen i en nu frigivet,
tophemmelig høring, at optrapningen til DEFCON 3 var genstand
for hed debat. Det er ikke planlagt for et 11. september-type
scenario, men snarere for atomkrig. Det »kunne have
kompliceret responsen til angrebene«, bemærkede Eberhart.
»Snarere end at annullere atomstyrkerne, som STRATCOM gjorde i
Barksdale, så dikterer DEFCON responsregler et forøget
alarmberedskab. Og hvis alarmen gik til DEFCON 2, det
næsthøjeste niveau, ville man blive nødt til igen at laste
atomvåben på B-52’erne«.
Rapporten konkluderer: »Lag efter lag af systemer og
nødplaner, der er henved 50 år gamle, er blevet skabt og
finjusteret mere end én gang. Men på denne dag kendte ikke én
af lederne nogen af detaljerne i planerne, og fire ud af fem

af de topplacerede efterfølgere til præsidenten afviste at
følge anvisningerne i regeringsprotokollerne.«
Foto: B-52-bombefly på Barksdale Flyvebase.

