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Corporation en 354 sider lang rapport med titlen “Extending
Russia: Competing from Advantageous Ground”. Det er et
manuskript til en politik for geopolitisk konfrontation mod
Rusland, der har til formål at svække og underminere Rusland
som stat.
EIR rapporterede dengang, at resuméet af rapporten fra RAND
afslørede det hele: “Som USA’s nationale forsvarsstrategi har
anerkendt, er USA i øjeblikket låst fast i en stormagts
konkurrencesituation med Rusland. Denne rapport har til formål
at definere områder, hvor USA kan konkurrere til sin egen
fordel. Den undersøger Ruslands sårbarheder og bekymringer;
den analyserer potentielle politiske muligheder for at udnytte
dem; og vurderer de dermed forbundne fordele, omkostninger og
risici, samt sandsynligheden for en vellykket gennemførelse.”
(https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/R
R3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf)
Mange af de skridt i retning af konfrontation, som foreslås i
rapporten, er siden blevet gennemført af USA, som Rick
Sterling, en undersøgende journalist fra San Franciscoområdet, viser i en artikel i Dissident Voice. “I stedet for
at ‘forsøge at holde sig på forkant’ eller forsøge at forbedre
USA indenrigspolitisk eller med hensyn til de internationale
relationer, er der lagt vægt på bestræbelser og handlinger,
for at underminere den udpegede modstander Rusland”, skriver
Sterling. Rapporten, fortsætter han, “konstaterer, at Rusland
har ‘dybtliggende’ bekymringer for vestlig indblanding og
potentielle militære angreb. Disse bekymringer anses for at
være en sårbarhed, der kan udnyttes. Der nævnes ikke noget om

årsagen til de russiske bekymringer: De er blevet invaderet
flere gange og havde 27 millioner døde under Anden
Verdenskrig.”
Sterling bemærker, at blandt de provokationer, der foreslås i
rapporten, er følgende:
“- Repositionering af bombefly inden for umiddelbar
angrebsafstand af vigtige russiske strategiske mål”
“- Udstationering af yderligere taktiske atomvåben til
lokationer i Europa og Asien”
“- Forøgelse af USA’s og allierede flådestyrkers
stilling og tilstedeværelse i Ruslands operative områder
(Sortehavet)”
“- Afholdelse af NATO-krigsøvelser ved Ruslands grænser”
“- Ophævelse af INF-traktaten (Intermediate Nuclear
Forces).”
“Disse og mange andre provokationer, som Rand foreslår, er
faktisk blevet gennemført,” skriver Sterling. “For eksempel
gennemførte NATO massive kampøvelser med titlen ‘Defender
2021’ lige op ad Ruslands grænse. NATO er begyndt at
‘patruljere’ i Sortehavet og foretage provokerende indtrængen
i Krim-farvande. USA har trukket sig ud af INF-traktaten.”
Hvad RAND-rapporten gør, forklarer han senere, er at vurdere
omkostninger og fordele ved forskellige amerikanske
handlinger. “Det betragtes som en ‘fordel’, hvis øget
amerikansk bistand til Ukraine resulterer i tab af russisk
blod og ressourcer. I forbindelse med spekulationer om
muligheden for russisk troppetilstedeværelse i Ukraine antyder
rapporten, at det kunne blive ‘ganske kontroversielt i
hjemlandet, ligesom det var tilfældet, da Sovjet invaderede
Afghanistan’.”
Fred, på den anden side, påpeger Sterling, betragtes som
“ufordelagtigt”.
“En
fredsaftale,
der
garanterede
grundlæggende rettigheder for alle ukrainere og statslig

neutralitet i rivaliseringen mellem stormagter, ville være
fordelagtigt for de fleste ukrainere,” skriver han. “Det er
kun det amerikanske udenrigspolitiske establishment, herunder
det amerikanske militær- medie- industrielle kompleks, og
ukrainske ultranationalister, der ville være ” ugunstigt
stillet”.”
(https://dissidentvoice.org/2022/03/rand-report-prescribed-usprovocations-against-russia-and-predicted-russia-mightretaliate-in-ukraine/)

