Ruslands RIAC udgiver analyse
fra Schiller Instituttet,
som
identificerer
Storbritannien som dem,
der blandede sig i USA’s valg
5. juni, 2018 – »Der er ikke længere nogen tvivl: Det var
U.K., ikke Rusland, der blandede sig i de amerikanske valg«,
lyder overskriften på den artikel, der i går blev udlagt i
Ekspertspalten på forsiden af det Russiske Råd for
Internationale Anliggenders (RIAC) webside. Forfatteren er
Harley Schlanger, behørigt identificeret som »Vicepræsident
for Schiller Instituttet i USA« og »national talsmand for
Lyndon LaRouche«.
Dette er ikke noget helt lille budskab, som russerne her
kommer med. RIAC er Ruslands fremmeste, akademiske og
diplomatiske tænketank, stiftet i 2010 i henhold til et
præsidentielt dekret, der påbød skabelsen af en institution,
der skulle interagere »mellem staten, akademikersamfundet,
erhvervslivet og det borgerlige samfund i en bestræbelse på at
finde
udenrigspolitiske
løsninger
på
komplicerede
konfliktspørgsmål«. Udenrigsminister Sergei Lavrov leder
tænketankens 14 medlemmer store bestyrelse, der rangerer fra
chefen for Føderationsrådets Komite for Internationale
Anliggender (føderationsrådet er den nationale lovgivende
forsamlings overhus) til Sherbanks præsident, præsidenten for
den Russiske Industrialist- og Entreprenørunion, rektor for
Udenrigsministeriets Statsinstitut i Moskva for Internationale
Relationer (MGIMO Universitet), en assistent til præsident
Putin, samt andre.
»Forvandlingen af Russiagate til Spygate understreger, at det

var Det forenede Kongerige (U.K.), der, gennem dets
forskellige efterretningsenheder, ’blandede sig’ i USA’s
præsidentvalg i 2016«, skrev Schlanger. »Der er nu fremkommet
tilstrækkeligt med kendsgerninger til, at det definitivt kan
fastslås, at der fandt en fælles operation sted mellem angloamerikansk efterretning, som var udtænkt at skulle opsætte en
faldgrube for Trumps kampagnefolk gennem en klassisk
’stingoperation’, en vildledende operation. Den form for
»faldgrubeoperation«, påpeger han, som »gentagent er blevet
brugt af FBI mod folk i oppositionen fra både ’venstre’ og
’højre’«, fra borgerrettighedsbevægelsen, inkl. dr. Martin
Luther King, jr., til anti-krigsbevægelsen i slutningen af
1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, Ku Klux Klan,
repræsentanter for fagforeninger og kongresmedlemmer, der er
for fagforeninger, og med FBI-agenter, der er plantet i
angivelige terrorceller siden 11. september«.
»LaRouche-bevægelsen

i

USA

har

lige

fra

begyndelsen

rapporteret, at der ikke fandt nogen russisk indblanding eller
noget aftalt spil med Trump sted, men derimod en fælles
indsats fra amerikanske og britiske efterretningstjenesters
side for at besejre Trump, eller fjerne ham, når han først var
blevet valgt«, påpegede Schlanger.
Efter at have gennemgået nogle af de nu afslørede detaljer af
denne operation, f.eks. den rolle, som spilledes af den
rasende anti-russiske, tidligere CIA-direktør John Brennan og
den tidligere direktør for National Efterretning, James
Clapper, identificerer Schlanger operationens britiske
ophavsmænds strategiske plan: »At Trump måske ville bringe USA
ind i et fuldt og helt samarbejde med det fremvoksende Nye
Paradigme, der anføres af Kina og Rusland, skabte den
hysteriske respons til hans valgsejr og skabte den fiktion,
kendt som Russiagate. Dette er det, som fuldender billedet og
gør det klart, hvorfor denne operation for regimeskifte mod
Trump må lukkes ned«, konkluderer han.
Hele Harley Schlangers artikel kan læses på RIAC’s website.

