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Den 22. september 2019 (EIRNS) – Kritikere af det
militærindustrielle kompleks har bemærket, at den igangværende
konflikt i Ukraine, som kommer tættere og tættere på en
nuklear konfrontation, ser ud til at have været en del af en
planlægning, fremlagt i et 354-siders Rand Corporationdokument, “Extending Russia: Competing from Advantageous
Ground”, som den amerikanske hær har indgået kontrakt med, og
som blev offentliggjort i 2019.
Moon of Alabama dækkede det, og podcaster Jimmy Dore blev
tilskyndet af den australske blogger Caitlin Johnstone til at
producere en kort udsendelse om dokumentet i går. Dore
afslørede simpelthen, hvordan Ukraines militære operation, som
er koordineret og betalt af den amerikanske regering og andre
NATO- og EU-institutioner, følger de anbefalinger, der gives i
“Extending Russia”, i hovedtræk med ringere resultater end
forventet.
Det ser ud til, at Rand nu er blevet lidt flov over hele sagen
og ønsker at flytte skylden fra dem, der har skrevet teksten,
til dem, som har læst den. De har indsat en erklæring på deres
hjemmesides introduktionsside, hvor der er anført: ”
Redaktørens bemærkning, september 2022: Vi opfordrer dig til
at udforske denne rapport og den ledsagende forskningsrapport.
Eftersom russiske enheder og personer, der sympatiserer med
Putins beslutning om at invadere Ukraine, har misfortolket
denne forskning i de seneste uger, tilskynder vi dig ligeledes

til at udforske denne nyttige ressource om Ruslands tilgang
til propaganda med ‘brandslukning af løgn’ og vores forskning
om begrebet ‘sandhedsforfald’, som er et fænomen, der til dels
skyldes spredningen af desinformation.”
Dores indledende citat er Rands forklaring om, at de søgte
efter “muligheder, der afslører omkostninger, som kunne skabe
ubalance og overbelaste Rusland.” Man tilføjede, at resultatet
ville være “ideelt set større byrder end dem, der ville blive
tilføjet USA for at forfølge disse muligheder”, og “Indførelse
af mere indgribende handels- og finansielle sanktioner ville …
sandsynligvis nedbryde den russiske økonomi, især hvis
sanktionerne er omfattende og multilaterale. Således vil deres
effektivitet afhænge af andre landes vilje til at deltage i en
sådan proces. Men sanktioner er forbundet med omkostninger og,
afhængigt af deres strenghed, betydelige risici.” Rand tog
fejl i deres prognose af den skade, som Rusland blev forvoldt.
Rand fortsatte med at rådgive om, hvordan man skulle overveje
“dødbringende støtte til Ukraine”, som kunne “fremprovokere en
meget bredere konflikt, hvor Rusland på grund af sin
geografiske nærhed ville have betydelige fordele.”
Dore fortsatte i yderligere ti minutter med at belyse Randanbefalingerne, med advarsler angående deres gennemførlighed.
De overvejelser, som blev behandlet, omfattede positionering
af bombefly, jagerfly inden for rækkevidde af Rusland og
taktiske atomvåben i Europa og Asien”, for at “lokke Rusland
ud i et dyrt våbenkapløb ved at bryde ud af ordningen om
atomvåbenkontrol”.
Kort sagt var Rand-rapporten tætpakket med råd om at forsøge
en række udstationeringer, hvoraf mange kunne udløse russiske
kontraindsatser eller modangreb med en umådelig destruktiv
kapacitet. Adskillige af de muligheder, der blev undersøgt,
minder meget om det der rent faktisk er sket, og som
kulminerede i præsident Putins trussel om at gengælde kraftige
eller nukleare trusler på lignende vis.

Dore’s
udsendelse: https://www.youtube.com/watch?v=oVjPh-8JMJQ.

