Den
britiske
efterretningstjeneste
afslører
sig selv i sine operationer
mod Trump.
Af Helga Zepp-LaRouche
Imens vokser det nye paradigme frem i form af en ny, økonomisk
verdensorden, hvor BRIKS-staterne og Kinas politik med Den nye
Silkevej tilbyder et win-win-samarbejde til alle verdens
nationer, hvor alle kun kan vinde gennem gensidig fordel.
Såfremt det lykkes for Trump at samarbejde med denne nye
kombination, hvilket man først vil få at se, når han er indsat
i embedet, kunne en ny æra for menneskeheden begynde, hvor
suveræne nationer samarbejder om et skæbnefællesskab for
menneskehedens fremtid, og hvor imperiets æra bliver henlagt.
14. januar, 2017 – Det uhørte hysteri hos de etablerede medier
og de neokonservative på begge sider af Atlanten over Donald
Trumps valgsejr giver stof til et førsteklasses lærestykke i
den faktiske dynamik, der netop udfolder sig på den
strategiske scene. Det demonstrer med al mulig tydelighed og
for selv den mest naive tilhænger af den politiske korrekthed,
at det her ikke drejer sig om det ene partis interesser over
for det andet parti. Det drejer sig om et døende imperiums
metoder over for frembruddet af et nyt paradigme, hvis præcise
indhold endnu ikke er entydigt defineret, men som i hvert fald
er et nej til globaliseringen.
Præcis på selve aftenen før Trumps første pressekonference som
nyvalgt præsident, bragte den amerikanske fjernsynsstation CNN
og internetfirmaet BuzzFeed som en kæmpesensation historien om

et dossier på 35 sider, hvor det ud over usigelige anekdoter
om Trumps påståede seksuelle vaner også blev påstået, at man
havde beviser for, at Trump faktisk var en russisk agent.
Efter den af cybereksperter for længst gendrevne kampagne om,
at Rusland skulle have hacket den demokratiske nationalkomites
(DNC) e-mails, systematisk have tilsmudset Hillary Clintons
anseelse og dermed have hjulpet Trump til sejren, skulle denne
nye aktion lægge grunden til en snarlig rigsretssag, før Trump
endnu havde indtaget Det Hvide Hus.
Forfatteren til dette dossier hedder Christopher Steele, en
ruslandsekspert
fra
den
britiske
udenrigsefterretningstjeneste MI6, der havde fabrikeret dossieret
allerede i sommeren 2016. Det cirkulerede i flere måneder
blandt amerikanske mediekredse og ansås for så utroværdigt, at
der selv i valgkampens heftigste periode ikke var nogen, der
ville offentliggøre det. Dossieret blev overgivet direkte til
FBI-chefen Comey og derefter endnu engang af senator McCain
til FBI, efter at McCain på en sikkerhedskonference i Canada
fik en lovprisning at høre fra den tidligere britiske diplomat
i Moskva, Sir Andrew Wood, af Steele og dennes troværdighed.
Efter at bølgerne over Ruslands påståede tyveri af det
amerikanske valg gik højt, og Trump meddelte, at han stolede
mere på Julian Assange fra Wikileaks end på de amerikanske
efterretningstjenester, informerede de tre chefer for USA's
efterretningstjenester – Clapper, Brennan og Comey – både
USA's Senat, såvel som præsident Obama og den nyvalgte
præsident Trump om deres version af hændelsen. Dossieret ville
på grund af dets manglende troværdighed ikke have spillet
nogen rolle, hvis ikke disse tre chefer havde tilføjet et
resumé på to sider. Efter at det tvivlsomme dossier på denne
måde havde fået en påtegning som et pålideligt
efterretningsdokument, var dette startskuddet til, at CNN,
BuzzFeed og derefter de øvrige medier offentliggjorde samtlige
35 sider.
Dagen efter ringede Clapper til Trump for at gøre opmærksom

på, at dossieret ikke stammede fra de amerikanske
efterretningstjenester, og at han hverken kunne stå inde for
dets troværdighed eller det modsatte. Og helt usædvanligt
offentliggjorde han så en tilsvarende skriftlig erklæring.
Efter at de tre efterretningschefer selv havde
udløst aktionen, fulgte Clapper den altså op med endnu en
aktion, hvilket i disse kredse betegnes som en »CIAoperation«, hvad der oversat kan gengives med at tilrettelægge
en diplomatisk flugtrute.
Så hvad drejer det sig altså om? Eric Denécé, direktør for det
franske Center for Intelligence Research, offentliggjorde den
følgende analyse under overskriften: »En chokerende mangel på
beviser«, efter at han havde læst beretningen fra Ministeriet
for Homeland Security og fra FBI om det angivelige russiske
indgreb i den amerikanske valgkamp. »Washingtons establishment
blev fuldstændig overrasket over Trumps valgsejr og indså, at
der ville følge en større hovedrengøring, hvor mange af dets
medlemmer ville miste deres politiske stillinger og dermed
deres økonomiske privilegier, der var et resultat af deres
internationale økonomiske alliancer.«
Denne vurdering stemmer givetvis, men den beskriver kun ét
aspekt af sagen. Det er indlysende, at det transatlantiske,
neoliberale establishment har yderst svært ved at acceptere
den kendsgerning, at Trump blev valgt på demokratisk vis. For
dem er »verden gået op i fugerne«, som Merkel siger; den er
»stærkt chokeret«, som [den tyske forsvarsminister Ursula] von
der Leyen udtrykte det. Den verden, der er gået op i fugerne,
er den unipolære verden, som de neokonservative i Bush senioradministrationen i tiden efter Sovjetunionens opløsning
besluttede, skulle være den enerådende. De proklamerede
dengang »The Project for a New American Century« (PNAC), der
skulle grundlægge et verdensrige på grundlag af det særlige,
britisk-amerikanske forhold. De regeringer, der ikke ville
underkaste sig denne unipolære verden, blev lidt efter lidt
væltet af politikken for regimeskift, for eksempel gennem de

udefra finansierede ’farvede revolutioner’, sådan som Victoria
Nuland uforblommet indrømmede det i tilfældet med Ukraine.
Alene her betalte USA’s Udenrigsministerium $5 mia. til
NGO’er. Men det drejede sig også om direkte militær indgriben
under
påberåbelse
af
forsvar
for
demokrati
og
menneskerettigheder, som i tilfældet med Irak, Libyen, Syrien
osv. Og naturligvis var Rusland og Kina den egentlige,
sluttelige målskive for denne politik med regimeskift.
I dette arrangement var EU-bureaukratiet den hemmelige
juniorpartner, der selv nød frugterne af dette
globaliseringssystem, selv var opsat på den størst mulige
udvidelse af sit imperium, sådan som Robert Cooper åbent
indrømmer det, og kun lejlighedsvis konkurrerede om dominansen
med City of London og Wall Street. En forudsætning for
medlemskabet i denne unipolære verdens establishment-klub var
naturligvis også, at man overtog den officielle fremstilling
(»narrativ«), at det, som det drejede sig om i alle disse
destabiliseringer af demokratisk valgte regeringer og disse
krige, var »frihed«, »demokrati« og »menneskerettigheder«, alt
imens det hos de andre altid drejede sig om »diktatorer« og
»dæmoner«. Og naturligvis ville alle de, der havde disse
unipolære briller på, i en analyse af »flygtningekrisens
årsager« ikke slippe godt fra at nævne dette ved navn, for det
ville have betydet, at man måtte have fordømt de ulovlige
krige, der har kostet millioner af mennesker livet, og så var
man blevet smidt ud af klubben.
Med Donald Trump har nu en person vundet valget, der, som
Obama udtrykte det om Putin, »ikke var med på holdet«, og som
er enig med (senator) Tulsi Gabbard og en række konservative
militærpersoner i, at disse krige for regimeskift må holde op,
og som, med den ultimative overtrædelse af tabuet, oven i
købet atter vil normalisere forholdet til Rusland!
Den ansete amerikanske journalist Robert Parry sammenlignede
de amerikanske efterretningstjenesters metoder mod Trump med
J. Edgar Hoovers afpresningsmetoder. Christopher Steeles grove

taktikker minder imidlertid også om den ligeledes af den
britiske efterretningstjeneste inspirerede »Troopergate«skandale, hvor det med en vis succes i begyndelsen af Bill
Clintons præsidentskab blev forsøgt at fremstille ham som en
hæmningsløs sexgalning, forarbejdet, så at sige, for den
senere lancerede Lewinsky-affære, der havde til formål at
ødelægge Clintons præsidentskab.
Det spektakulære i operationen mod Trump er imidlertid, at den
britiske efterretningstjeneste og dens amerikanske modpart,
der i årtier har arbejdet som »spøgelser« i det skjulte, nu er
tvunget til at stille deres totale nøgenhed offentligt til
skue. Den sidste dilettantiske påstand fra Steele, der i
øvrigt også var en ledende aktør i afsløringen af
korruptionsskandalen i FIFA og var den vigtigste MI6-agent i
sagen om mordet på Litvinenko, demonstrerer de direkte
interventioner i USA's interne anliggender på vegne af Det
britiske Imperium, som blot er et synonym for begrebet
»globalisering«.
Dette imperium er ikke det samme som nationerne USA eller
Storbritannien; det er de oligarkiske kræfter, der får opfyldt
deres krav om magten fra det neoliberale, transatlantiske
finanssystem og det militære forsvar
verdensorden, og som er fuldstændigt

af den unipolære
ligeglade med de

undersåtters ve og vel, der tilfældigvis også bor i deres
stater. Det er mod dette imperium, at der er en global
revolution i gang, og som er kommet til udtryk i både Brexit,
i Trumps valgsejr og i nejet til Renzis folkeafstemning i
Italien.
Påstanden om, at Putin har stjålet valgsejren fra Hillary
Clinton, eller at han også vil blande sig i de kommende valg i
flere europæiske stater, er et desperat forsøg fra dette
synkende imperiums side på at bevare fortolkningsoverhøjheden.
Imens vokser det nye paradigme frem i form af en ny, økonomisk

verdensorden, hvor BRIKS-staterne og Kinas politik med Den nye
Silkevej tilbyder et win-win-samarbejde til alle verdens
nationer, hvor alle kun kan vinde gennem gensidig fordel.
Såfremt det lykkes for Trump at samarbejde med denne nye
kombination, hvilket man først vil få at se, når han er indsat
i embedet, kunne en ny æra for menneskeheden begynde, hvor
suveræne nationer samarbejder om et skæbnefællesskab for
menneskehedens fremtid, og hvor imperiets æra bliver henlagt.

