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Monday, December 26. 2005

Fem dansande Israeler
När World Trade Center rasade videofilmade fem israeler det hela och dansade av glädje när de ser det falla ihop. De
arresterades förstås. Och sedan hörde man inget mer om det.
Varför?
Dagens politiska Israel är inte det Israel som ska komma efter att judarnas frälsare har kommit, för de väntar ännu.
Dagens politiska Israel är skapat av och för pengar; för att säkra oljan för väst. Som har påpekats i kommentarer, första,
andra och tredje världskriget - kalla kriget - handlade om olja. (Om du besöker länken, scrolla till där det står om
Sykes-Picot avtalet 1916 som delade upp Mellersta Östern och Balfour-deklarationen). Och det nuvarande kriget mot
terrorn, som aldrig kan vinnas, handlar fortfarande om olja. Och Israel finns där för att garantera väst oljan.
Givetvis kan man inte dra in förmodade Mossad-agenter (Israels säkerhetstjänst) i terroristjakten. Det är ju inte de som
är fienden. Eftersom fienden är oljebrist. Och för att försvara sig mot denna onda och obarmhärtiga fiende är alla medel
tillåtna. Därför är det inte förvånande att den nuvarande Dick Cheney-regimen, där George W. Bush hänger med som
kuttersmycke, har mycket starka band med Israel. Det är svårt att avgöra vem som använder vem mest, båda sidor är
lika djupt involverade och det tekniska genomförandet av den falskflaggade terrorn för nu över fyra år sedan är
förmodligen delat mellan Mossad och amerikanska agenter, under överinseende av Dick Cheney och hans gamle polare
Donald Rumsfeld.
Den tidigare tyske ministern för teknologi och forskning, ännu tidigare försvarsminister, Andreas von Bülow talade
söndagen den 11 september 2005 inför ett seminarium ordnat av den finska "911" aktionsgruppen. (Från den finska
webbsidan för seminariet kan man klicka fram ljudinspelningarna, Bülow talade engelska, så det ska gå bra ett lyssna.
Annars finns det en editerad version utan den finska översättningen här, klicka.) Före detta försvarsminister Andreas
von Bülow är en herre som inte vill underordna sig TNC-plutokratins "New Brave World", "kriget mot terror", detta krig
som skall pågå i generationer och skall riktas mot över 60 nationer (TNC=TransNational Corporation). Han påstår att
över 2000 journalister i västeuropa står på CIAs lönelista (med eller utan deras egen vetskap?). Och att det som hände
11 september 2001 passar bättre in i ett paradigm av säkerhetstjänsters hemliga operationer. Bülow visar varför den
officiella versionen inte kan vara sann. I föredraget rekommenderar Bülow närmare studium av dokumentet "Rebuilding
America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century" som publicerades av projektet för ett nytt
amerikanskt århundrande (PNAC) i september 2000, ett år innan den katalytiska förändring som dokumentet
förespråkar på sidan 51 blev verklighet genom "11 september" händelserna. Min anonyme kommenterare nämnde
detta här, klicka, men själv har jag haft dokumentet sedan den 11 mars 2003, då jag själv först läste det. Jag har också
skrivit mycket om det då, 2003, på olika listor. Givetvis utan att få någon vidare respons.
Elite watch
Men vad kommer härnäst? "11 september" börjar blekna och folk ifrågasätter alltmer. Vad har den elit som tillät "11
september" beslutat? Ska man gå vidare på samma väg - då måste man införa militärdiktatur, kanske redan till april
2006 - eller betyder det att amerikanska media nu behagat upplysa amerikanarna om att ett av de brott deras regering
gör sig skyldig till faktiskt bryter mot den heliga konstitutionen, att man nu försöker hitta ett annat sätt att skydda eliten?
Genom ett bondoffer (George W. Bush)?
Om inte det lyckas för att massorna ska somna om så blir det kanske istället militärdiktatur:

Eller kanske USA aldrig var en demokrati? Lyssna på ett 4 delars föredrag av Michael Parenti, programpresentationen
är anpassade från http://radio4all.net/proginfo.php?id=14971 och från http://radio4all.net/proginfo.php?id=15029:Michael
Parenti: Part one of four: The Myth Of The Founding Fathers
00:29:00 64Kbps mp3 (13MB)
As the United States government claims to spread democracy around the world and is deeply involved in ghost writing
constitutions for other countries, the spotlight falls back on this country. Is the current US system a democracy, - has it
ever been one? In The Myth of the Founding Fathers Michael Parenti takes us back to the early days of the republic.
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Who were the founding fathers, what were their goals in writing the US constitution? Who did they exclude and who did
they favor? What was their attitude towards slavery? How many of them actually wanted to create a monarchy? And
who, in the end, ratified the constitution after it was written?
Michael Parenti: Part two of four: The Spanish American War And The Rise Of US Imperialism
00:29:00 64Kbps mp3 (13MB)
US foreign policy of our time is clearly interventionist. From the 1950s to today, from Korea, Vietnam to Iraq and
Afghanistan and countless smaller wars in between the country has moved away from the sentiment once expressed by
George Washington: Beware of foreign entanglements.
When did all this begin? Michael Parenti uses the history of the Spanish American War to answer several very intriguing
questions. Who first expressed the desire to annex the island of Cuba, and when? The early African American
emancipation movement inside the US was critical of US plans to attack Cuba. Why, their leaders asked, was the US
government concerned about Spanish repression of the rights of Cubans while the repression of African Americans
within the US was ignored. Some said the Negro needs freedom just as much as the Cubans. Why did the US attack
the Philippines when it was Cuba that they wanted to take over? Why did the US give verbal support to the Cuban
liberation movements against Spain while selling weapons to Spain to fight the poplar movement?
The Spanish American War was an important turning point in the transition of the US to an imperial power and many of
the forces at work are eerily contemporary.
Michael Parenti: Part three of four: The Functions Of Fascism
00:29:00 64Kbps mp3 (13MB)
Parenti says that fascism is a new order and consciousness that served the same old power structure and promised to
solve the ills of the many while protecting the interests of the few. He answers in detail who financed the Fascist parties
and what services the fascists rendered in return. Many of the measures enacted by fascists were frighteningly similar
to those enacted today: They include the privatization of state owned enterprises, reduction of corporate taxes and
inheritance taxes, defeat of unions, and the suspension of civil liberties.
Michael Parenti: Part four of four: The Real Causes Of World War II
00:29:00 64Kbps mp3 (13MB)
Who inside Germany was resisting the rise of Hitler and why were they not supported by Britain and France? Why did
the Western Allies allow Hitler to take over Austria and Czechoslovakia? Why did Britain and France refuse to enter an
anti fascist alliance with the Soviet Union? Why did Britain and France do nothing while Hitler conquered Denmark and
Norway even though they had finally already declared war against Germany in 1939. The West, says Parenti, saw Hitler
as a bulwark against communism and the Soviet Union and were hoping that the two countries would bleed each other
white.
Michael Parenti is among our leading progressive political analysts. He received his Ph.D. in political science from Yale
University in 1962 and has taught at colleges in the US and abroad. The focus of his lectures is American democracy,
US foreign policy, and the invented reality of the media.Provokatörer
Alla som rotar i sanningen tillräckligt effektivt utsätts för provokatörer. Det är svårt att skriva mycket om det eftersom det
inte är lätt att bevisa för andra. Men det finns ett mönster. Krigskrönike-Thomas skriver mycket om dessa attacker. Jag
vet flera som är utsatta, jag också, men jag väljer att endast bekräfta att Krigskrönike-Thomas resultat inte är paranoia
utan att det görs ansträngningar att uppta min tid med annat än att skriva. Attackerna kommer inte från Sverige, det
visar även mina egna tekniska undersökningar. Jag skulle själv tro att det är agenter för Mossad och CIA som bedriver
dessa provokations- och sabotageförsök.
Även den amerikanska 911-sannings-rörelsen är utsatt. Det effektivaste är att blanda ut sanningen med nonsens, så att
man kan fälla rörelsen med "The Straw Man Argument"; peka på det orimliga och säga att "om det är fel så är nog allt
fel".
Den konstitutionellt skolade juristen Francis Boyle talar bl a om det i detta Flashpoints program, klicka. (Kopia här,
klicka, om orginalet inte fungerar.) Francis Boyle anser att George W. Bush ska ställas inför riksrätt för brott mot
mänskligheten. Det var alltså i Flashpoints måndagen den 19 december 2005. Se även torsdagen den 22 december
2005, där det talas mer om elitens starka motsättningar i USA just nu.
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Vad som ska hända härnäst är nog faktiskt inte beslutat. Det enda vi kan vara fullständigt säkra på är att man kommer
att fortsätta ljuga för oss. Frågan är bara hur nästa lögn ska se ut och hur mycket våld man tänker använda respektive
hur mycket desinformation, etc. (Tröttnat på lögnerna? Läs "Maureen Farrell: Tired of Being Lied to? Modern History
You Can't Afford to Ignore")

Vi offer för propaganda blir alltmer cyniska medan gapet mellan ideologi och verklighet vidgas. Eliten bör ta detta i
beaktande. De förstör just nu våra själar, våra andar. Att utsätta oss för propaganda är andlig död, skulle man kunna
säga.
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Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Israel,
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