Læk
af
ambassadørs
telegrammer afslører britisk
indblanding
i
amerikansk
politik, 2020-valgene.
Den 7. juli (EIRNS) – Afsløringen, der blev offentliggjort i
går eftermiddags af den britiske avis Daily Mail, er baseret
på to års lækkede hemmelige diplomatiske telegrammer, der blev
sendt tilbage til London af Hendes Majestæts ambassadør i USA,
Sir Kim Darroch, og demonstrerer, som ellers alene denne
nyhedstjeneste (EIRNS –red.) har bevist, at den eneste
udenlandske efterretningstjeneste, der har blandet sig i USA’s
valg, er Storbritanniens – og at dens hensigt er at spolere
Donald Trumps præsidentskab.
Ifølge de lækkede telegrammer, i forbindelse med diskussioner
om Iran, insisterede ambassadør Darroch på, at briterne
kontrollerer en krigerisk gruppe af “Donald-hviskere”, som
præsident Trump lytter til. Darroch udtalte, at Trump aldrig
var indforstået med et militært svar på Irans seneste dronenedskydning, men at en ny hændelse, der involverer tabet af
amerikanske liv, kunne udløse en kovending, forudsat at
briterne fortsætter med at “oversvømme zonen” med tilgængelige
råd til præsidenten.
De seneste afsløringer fører til nogle afgørende spørgsmål:
Hvem er disse britisk kontrollerede rådgivere? Er der en
direkte forbindelse fra det britiske udenrigsministerium?
Darroch hævdede også, at briterne har infiltreret og dyrket
kredsen af Trump-venner. I så fald, hvem er de, og hvordan
blev det gjort? Hvad angår Iran, bør præsident Trump så ikke
nu bestille en undersøgelse, centreret om britisk
kontrollerede netværk i området, med det formål at forebygge
og afsløre enhver ny britisk-orkestreret provokation?

Disse spørgsmål må og skal besvares hurtigst muligt i en
fuldstændig undersøgelse, ikke kun af hensyn til amerikansk
national suverænitet og national sikkerhed, men også af hensyn
til verdensfreden.
Darroch – Kommandør i ridderordenerne St. Michael og St.
George, en karrierediplomat og efterretningsofficer, der
tjente under den ærkeimperialistiske Tony Blair som ambassadør
for Den Europæiske Union fra 2007 til 2011 og David Cameron
som national sikkerhedsrådgiver fra januar 2012 til september
2015 – har været ambassadør i Washington siden januar 2016.
Det vil sige, at Sir Kim har været vagthavende officer på
denne side af ‘dammen’ for den britiske efterretningstjeneste,
MI6, og dens operation centreret omkring Christopher Steele
mod Donald Trumps
præsidentskab.

kandidatur

i

2016

og

efterfølgende

Darroch har gode forbindelser til det britiske
efterretningsapparat, der kørte dette kupforsøg. Da han var
national sikkerhedsrådgiver, ledede han det udvalg, som
rekrutterede Robert Hannigan til at lede GCHQ, Storbritanniens
pendant til NSA, der videregav det efterretningsmateriale, som
blev brugt til at starte “Russiagate”-svindlen mod kandidat
Trump, og han spiste regelmæssigt middag med medarbejdere i
Hakluyt, firmaet for “pensionerede” MI6-topofficerer, som også
er taget i Steele-operationen. Som ambassadør garanterede han
for, at Steele var “absolut” legitim, da amerikanske
embedsmænd spurgte ham.
Ingen telegrammer er blevet lækket fra den afgørende periode i
2016 – i hvert fald ikke endnu. Men dem der nu er blevet
afsløret af Daily Mail, der spænder over 2017 til juni i år,
viser hvordan Storbritannien ikke har stoppet, men optrappet
informationskrigen, der begyndte ved Trumps fremkomst som en
seriøs kandidat til præsidentskabet. I 2017 forsikrede Darroch
London om, at påstandene om samspillet mellem Trump og
Rusland, stadig “ikke kan udelukkes”. I de seneste telegrammer
advarede ambassadør Darroch London om ikke at overvurdere

resultaterne af Trumps besøg i juni 2019 hos Dronningen
(“dette er stadig landet med ‘America First’ “). “Afskriv ham
ikke,” skrev han; der er en “trolig vej” for Trump til at
vinde 2020-valget.
I sommeren 2017 tilrådede Darroch London, at Storbritannien
skulle vedtage en strategi, som han kaldte “oversvøm zonen”;
en strategi for at dyrke britiske aktiver i USA for at skabe
et kontrolleret rådgivnings- og efterretningsmiljø omkring
præsidenten – og det amerikanske folk. I dette
telegram, skriver Daily Mail, “fremhævede diplomaten også,
hvordan præsidenten bruger sine aftener på at ringe til sine
venner uden for regeringen”, for at søge bekræftelse eller et
andet syn på sagerne”. Mange af disse venner er blevet
“dyrket” af briterne, pralede sir Kim.
“Det er vigtigt at ‘oversvømme zonen’: Man vil have så mange
som muligt, af dem som Trump konsulterer, til at give ham det
samme svar”, skrev han. “Så vi skal være kreative med hensyn
til at bruge alle de kanaler, der er tilgængelige for os
gennem vores relationer med hans kabinet, medarbejderne i Det
Hvide Hus og vores kontakter til hans venner udenfor.”

I et andet telegram fra juni erkendte Darroch, at præsident
Trump ikke var “helt ombord” med hensyn til et angreb på Iran,
og er bekymret over, at iværksættelse af et angreb ville bryde
hans kampagneløfter fra 2016. Men præsidenten er nu “omgivet
af en mere krigerisk gruppe af rådgivere … blot et yderligere
iransk angreb et sted i regionen kunne udløse endnu en
kovending af Trump. Desuden ville tabet af et enkelt
amerikansk liv sandsynligvis gøre en kritisk forskel, “skrev
Darroch.

