Fr. »M« trækker vestlige
allierede
ind
i
farlig
konfrontation med Rusland
Leder fra LaRouchePAC, 18. marts, 2018 – I sin artikel den 17.
marts, skrevet til den tyske avis Neue Solidarität, der
udkommer ugentligt, advarede Schiller Instituttets stifter og
præsident Helga Zepp-LaRouche om, at vestlige lederes
kapitulation til Det britiske Imperiums sindssyge
provokationer mod Rusland har forværret den strategiske krise
og forhøjet faren for krig. Vi citerer uddrag af hendes
artikel her:
»Blot en enkelt dag efter, at kansler Merkel i sit embedsløfte
svor at ’beskytte det tyske folk mod ondt’, støttede hun fuldt
og helt den britiske regerings uansvarlige provokation mod
Rusland i en fælles erklæring fra den franske, amerikanske,
britiske og tyske regering. Macron, Trump, May og Merkel
enedes om, at der ’ikke var nogen troværdig, alternativ
forklaring’ på giftangrebet mod den tidligere dobbeltagent
Sergei Skripal og hans datter Yulia ud over, at Rusland var
ansvarligt for det. Men denne operation er så åbenlys, at der
kun er én troværdig forklaring på den: Det britiske Imperium
ønsker at trække hele Vesten ind i en optrapning af en ny Kold
Krig, og muligvis mere. Og fr. Merkel er med til at støtte
det, uden tøven.
I mellemtiden har en række kendte eksperter påpeget, at
ultimatummet på blot én dag, som Theresa May gav den russiske
regering til at forklare, hvordan nervegiften ’Novichok’ kom
fra Rusland til Storbritannien, er et klart brud på reglerne i
OPCW [Organisationen for forbud mod kemiske våben], som også
UK er medlem af. Det ville have været nødvendigt, bemærker de,
at udlevere en prøve på giften til OPCW for en uafhængig
efterforskning, og den anklagede part, i dette tilfælde

Rusland, skulle have fået ti dage til at svare på anklagerne.
Den tidligere britiske ambassadør til Usbekistan, Craig
Murray, karakteriserede ’Novichok’-historien, for hvilken den
britiske regering ikke har præsenteret den mindste smule
bevis, som et svindelnummer i samme tradition som anklagerne
om Iraks angivelige masseødelæggelsesvåben.
(Man
vil
huske,
at
et
memo
fra
den
britiske
efterretningstjeneste MI6 fremlagde dette forslag).
Murray udtalte, at chefen for UK’s eneste facilitet for
kemiske våben, dr. Robin Black, i et prestigiøst
videnskabeligt magasin i 2016 havde understreget, at beviserne
for eksistensen af denne gift var sparsomme, og at dets
kemiske sammensætning var ukendt. Ikke desto mindre påstod
Theresa May, selv om Storbritannien selvsagt ikke havde nogen
prøver, dvs., at de ikke havde noget, med hvilket de kunne
have sammenlignet den giftige substans, som blev brugt i
angrebet på Skripal, at Rusland alene bar ansvaret for det.
Storbritanniens facilitet for kemiske våben ligger
tilfældigvis i Porton Down, som interessant nok blot er 12 km
fra Salisbury, hvor angrebet fandt sted. I betragtning af den
tvivlsomme karakter af Novichoks eksistens, besluttede OPCW
ikke at føje det til listen over kemiske våben.
Tingene bliver endnu mere interessante, når det kommer til
Christopher Steeles rolle i denne affære. Sergei Skripal, der
dengang
arbejdede
for
den
russiske
militære
efterretningstjeneste, blev angiveligt ’vendt’ i 1995 af en
MI6-agent ved navn Pablo Miller i en operation, som blev
koordineret af Steele, der dengang arbejdede i Moskva under
diplomatisk dække. Da Steele ’forlod’ MI6 i 2009, stiftede han
det private sikkerhedsfirma Orbis Business International, hvis
varemærke er at markedsføre anklager imod Rusland i PR-stil.
Et af firmaets operationer var ’Operation Charlemagne’, om den
såkaldte russiske indblanding i valgene i Frankrig, Italien,
Storbritannien og Tyskland, såvel som også den angivelige
finansiering af Marine Le Pen, Silvio Berlusconi og partiet

Alternativ for Tyskland (AfD) og en russisk kampagne for at
ødelæge EU.
Men hans absolutte mesterværk som spion er kupforsøget mod
Donald Trump via det aftalte spil mellem Obamaadministrationens efterretningschefer, DNC [Democratic
National Committee], Hillary Clintons kampagne og de britiske
efterretningstjenester, og som udelukkende var baseret på det
’slibrige dossier’ om Trump, som Steele et Orbis havde
fremstillet. USA’s Repræsentanternes Hus’ efterretningskomite
har netop udgivet resultaterne af sin ét år lange
efterforskning, som fandt, at der ikke fandt noget ’aftalt
spil’ sted mellem den russiske regering og Trump-teamet.«
Senere i sin artikel nævner Zepp-LaRouche, at en anden aktør i
Orbis-operationen var Andrew Wood, den tidligere britiske
ambassadør til Moskva på netop det tidspunkt, hvor Skripal
blev rekrutteret af Miller i en operation, der blev
koordineret af Steele. Desuden var Steele selv den ansvarlige
MI6-officer for anklagerne mod Rusland i sagen om den
tidligere KGB-, FSB-agent Alexander Litvinenko, der døde i
London i 2006.
Med andre ord, den samme kreds af ’tidligere’ MI6-agenter, der
står for propagandaoperationen om angiveligt ’aftalt spil’
mellem Trump og Rusland, som nu er blevet miskrediteret som
’fake news’, var og er i centrum for Skripal-angrebet. Hvis
det går som en and, rapper som en and og ser ud som en and, så
er det efter al sandsynlighed at dømme, en and; dvs., en
operation på vegne af britisk efterretning.
Helga Zepp-LaRouche opfordrer indtrængende Tyskland til at
nægte at gå med på den hysteriske kampagne mod Rusland, og
ligeledes mod Kina, og til i stedet at slutte sig til det Nye
Paradigme. Hun konkluderer, at, hvis premierminister Theresa
nu forestiller sig, at hun må imitere den britiske
skuespillerinde Judi Dench, der spillede rollen som ’M’ i
James Bond-film – den chef, som Bond rapporterede til – så er

det et tilfælde af ekstremt dårlig smag. »At tillade sig selv
at blive trukket ind i en konfrontation med Rusland af en
sådan rollemodel, er uansvarligt.«
Foto: Genvalgte kansler Angela Merkel (højre) og britiske PM
Theresa May (midten) enedes tirsdag 13. marts om, at allierede
burde handle samstemmigt for at imødegå »Ruslands aggressive
adfærdsmønster« efter giftangrebet på UK’s territorium af en
tidligere russisk dobbeltagent, Sergei Skripal. Frankrigs
præsident Emmanuel Macron (venstre), såvel som også USA’s
præsident Donald Trump, har ligeledes givet deres støtte til
briternes udlægning af sagen; at Rusland er den ansvarlige.
(Arkivfoto).

