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 Washingtons nygamla vapen

   ”Falska Nyheter”
   i dagligt tal LÖGNER

Manuel E. Yepe

Mysteriet med ljudangreppen löst
Manuel E. Yepe

Trots allt vi inte vet, så verkar de skador som flera US-
diplomater upplevt inte ha orsakats av ljudangrepp från 
värdländerna Kuba och Kina, utan av deras egna överord-
nade i Pentagon och CIA. 

Det har kommit fram att de bedriver ett hemligt pro-
gram för att skapa superspioner. 

En ny studie av detta har kommit till samma resultat 
som flera tidigare vetenskapliga undersökningar i USA 
och Kuba, dvs att spekulationerna om ljudvapenangrepp 
från värdländerna är fantasi och science fiction. Istället 
kunde de skador som de spioner tillfogats, som går under 
US-diplomaters täckmantel*, och som inte kunnat kopp-
las till några ljudangrepp, ha kopplats till Pentagons och 
CIAs högteknologiska projekt med hjärnstimulering för 
att förbättra agenternas inlärningsförmåga. 

Sådan forskning pågår inom Pentagons Advanced 
Defense Research Projects Agency som inom projektet 
DARPA  undersöker om apors inlärningsförmåga kan för-
bättras med hjärnstimulering. Positiva resultat rapporte-
ras, 40 procents ökning. 

”I dessa experiment inriktar vi oss på hjärnans prefon-
tala cortex. Det området kontrollerar beslutsförmåga, kog-
nitiv kontroll och minne, och är kopplat till nästan alla 
hjärnans områden, så stimulering där har stor effekt.”

En rimlig hypotes är att US-diplomaternas skador orsa-
kats av för dem okänd experimentering på deras hjärnor. 
Men det är troligt att ingen av de berörda ”diplomaterna” 
i Kuba och Kina kommer att avslöja att de är offer för 
hjärnstimuleringsteknik.  

* Under hela den tid dessa anklagelser utfärdats mot Kuba 
har USA inte lämnat någon uppgift om ”diplomaternas” ar-
betsuppgifter, och de känner inte till varandras identiteter. 
Det finns all anledning att tro att de i Kuba liksom i Kina 
sysslade med spionageuppgifter. 
Översättning Eva Björklund

Ingen ska inbilla sig att lögnspridning är något Trump 
hittat på som förevändning för USAs angrepp på andra 
länder. Det är en gammal tradition i Washington alltsedan 
sprängningen av det spanska slagskeppet Maine i Havanna 
1898, som förevändning för att angripa spanska kungari-
ket. Det spansk-amerikanska kriget inleddes, inledningen 
till USA-imperialismens utbredning över världen. 

Wag the Dog
Lanseringen av filmen Wag the Dog (vifta hunden), 

en fri version av Larry Beinharts roman ”The American 
Hero”, med Dustin Hoffman och Robert de Niro, regi 
Barry Levinson, hade stor framgång USA.

Där uppfinner en spinndoktor (person som ska se till att 
ett budskap förs ut på ett så fördelaktigt sätt som möjligt) 
och en filmare ett krig för att dra väljarnas intresse från en 
sexskandal som skulle störa ett återval av president i USA. 
Filmen hade premiär en månad innan Monica Lewinsky-
skandalen och USAs bombning av en läkemedelsfabrik 
i Islamabad. Det ledde till många jämförelser. Lögnen 
bidrar först till starkare stöd för presidentens. Men sen 
krockar den med CIAs stöd för motståndaren.

Fjärde Generationens vapen
”Falska nyheter” har blivit en ”fjärde generationens va-

pen”. De nya tekniska möjligheterna med digitala nätverk 
och ”sociala medier” överflyglar med råge föregångarna. 
Ett exempel på senare tiders falska nyhetsanvändning som 
vapen, är de påstådda ljudangreppen på USAs ambassad-
personal i Havanna. 

De ifrågasattes på många sätt, innefattande forskare på 
Michigans universitet som hävdade att skadorna framkal-
lats av störningar mellan ambassadens egna ultraljudskäl-
lor som används för spioneri. 

Många andra studier hade lett till samma resultat, men 
avfärdades för syftet var att framkalla störningar i förbin-
delserna mellan USA och Kuba, som Trump ville ha. 

Giftangrepp i England och Syrien
Ett annat nyligt fall var förgiftningen i England av en 

rysk dubbelagent och hans dotter. Rysslands regering an-
klagades automatiskt och påstods vara den enda tillverka-
ren av Novichok, som giftet kallades, men som också flera 
brittiska laboratorier kan tillverka. Syftet var att smutskas-
ta Ryssland. 

Ännu värre är påståendena om att Syrien skulle ha 
genomfört giftangreppet på Douma, när den syriska ar-
mén befriat området från USA-stödda terroriststyrkor. En 
grupp journalister på USAs One America New Network 
(OAN), en renodlat konservativ tankesmedja till stöd för 

Trump, besökte Douma. De hittade inga bevis för det ke-
miska angrepp som skulle ha ägt rum den 7 april, vilket 
framställde Trump löjets dager.  

Inte ens de själva tror på det
Supermakten USAs utrikespolitiska självförtroende 

måste vara i dåligt skick när de gång på gång tvingas hitta 
på lögner och manipulationer för att det kollektiva minnet 
upprätthålla bilden av USA-imperiets oövervinnlighet. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund
Båda artiklarna publicerade i POR ESTO! Merida Mexiko.

• 


