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Verksamheten i hemliga underrättelsetjänster, som syftar till manipulation av 
den allmänna opinionen, omfattar i allmänhet en kombination av cyniskt be-
drägeri och patetiskt godtrogenhet hos berörda befolkningsgrupper.

Det finns gott om skäl att tro att fallet Edward Joseph Snowden passar in i detta  
mönster. Sannolikt har vi här att göra med en s.k. begränsad exponeringsopera-
tion,  där noga utvalda och förfalskade dokument,  och annat  material,  avsiktligt 
avslöjas av en insider, vilken låtsas vara på flykt och göra uppror mot övergrepp, 
hos någon förtryckande eller farlig myndighet.

Men avslöjandena visar sig ha upprättats i syfte, att på ett sätt som är fördelaktigt 
för den involverade underrättelsetjänsten, forma allmänhetens medvetande. Sam-
tidigt kan godtrogna ungdomar luras att stödja en personkult runt avslöjaren, mer 
allmänt benämnd som en 'visselblåsare'. Ytterligare en variant på temat kan vara 
ett försök av den sponsrade underrättelsetjänsten, att introducera sitt utvalda verk-
tyg, nu poserande som en avhoppare, in i underrättelsetjänsten hos den utländska 
regering man utsett som mål. I detta fall uppnår avslöjaren eller 'visselblåsaren', 
status som trippelagent.

Varje försök att utbilda allmänheten om dynamiken hos begränsade exponerings-
operationer, kolliderar i medvetandet hos miljontals [människor], oundvikligen med 
kvarvarande rester av nyligen lyckade exempel på denna teknik. Många kommer 
att få svårt att förstå [fallet] Snowden, just därför att de kommer att insistera på, att 
se honom som det senaste modiga exemplet, i en rad av händelser som inkluderar 
Daniel Ellsberg och Julian Assange, båda fortfarande sedda av stora delar av den 
naiva opinionen, som officiella utmanare till förtryckande regeringar.

En politiskt inkorrekt översättning av:
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres

Illustrationer, kommentarer dito och förklaringar* 

Edward Snowden - Amerikansk kontraktsanställd tekniker och tidigare CIA-anställd.
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Detta beror på att Daniel Ellsberg's 'avslöjande' av Pentagon [Pentagon-papperen] 
i början av den nuvarande efterperioden av 'Kalla kriget', utgjorde en milstolpe i  
[historien av]  begränsade exponeringsoperationer och lade grunden för CIA:s 
Watergate-attack mot Nixon-administrationen, och mer allmänt, mot själva presi-
dentskapet. På senare tid har vi haft fallet Assange och Wikileaks. Med hjälp av, i 
första hand dessa två fall, kan vi utveckla en enkel typologi för den begränsade 
exponeringsoperationen, vilken mitt uppe i den nuvarande kaskaden av vissel-
blåsare och  begränsade exponeringsartister,  kan vara av betydande värde för 
dem som strävar efter att undvika rollen som nyttiga idioter.

I den här analysen bör vi också komma ihåg att 
begränsade  exponeringsoperationer har  exi-
sterat under mycket lång tid. År 1620 rådde  Fra 
Paolo  Sarpi,  den  dominerande  individen  i  den 
venetianska dåvarande underrättelsetjänst-appa-
raten,  den  venetianska  senaten,  att  det  bästa 
sättet att besegra antivenetiansk propaganda, var 
att göra det indirekt.  Han rekommenderade me-
toden  att  säga  något  bra  om  en  person  eller 
institution,  samtidigt  med  att  man  låtsas  säga 
något dåligt. Ett exempel kan vara att kritisera en 
blodig diktator för  att  slå sin hund - de verkliga 
dimensionerna  av  hans  brott  blir  därmed  helt 
negligerade.

Begränsade exponerings-artisterBegränsade exponerings-artister blir omedelbara media-älsklingar blir omedelbara media-älsklingar

Det mest  uppenbara kännetecknet  för en  begränsad 
exponeringsartist, är att han eller hon omedelbart blir 
de  kontrollerade  kommersiella  mediernas  älskling.  I 
fallet med Daniel Ellsberg, blev hans tillrättalagda upp-
sättning Pentagon-dokument publicerade av  New York 
Times,  Washington Post,  Boston Globe,  och  så  små-
ningom av ett konsortium på sammanlagt sjutton kom-
mersiella  tidningar.  Dessa  pressorgan  argumenterade 
framgångsrikt ärendet för publicering ända upp i Förenta 
staternas högsta domstol,  där  de segrade mot Nixon-
administrationen.
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Bilder: Julian Assange och 
Daniel Ellsberg, två verktyg 
för begränsade exponerings-
operationer.

Fra Paolo Sarpi, föregångare 
inom begränsade exponerings-
operationer.

Ovan: tre av de mest 
välkända mediahoror 
som ingick i operation 
Pentagon-papperern, av 
totalt 17 st. tidningar. 
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Självfallet, är ännu levande kritiker av Warren-
kommissionen, och mer aktuellt, veteraner från 
11 sept.-sanningsrörelsen, mycket väl medvetna 
om att detta absolut inte är den behandling som 
förbehålls den budbärare, vars avslöjanden för 
den Wall Street-centrerade härskande klassen i 
USA, är verkligt ovälkomna. Det är mer sannolikt 
att de senare blir förtalade, smädade och släp-
ade i smutsen - eller ännu mer troligt - förbigåd-
da i  total  tystnad och mörkläggning.  I  extrema 
fall  kan  de  bli  kidnappade,  råka  ut  för  extra-
ordinär utvisning eller bli likviderade.

Bilden t.h: Verkliga 'visselblåsare' el. sanningssök-
are, t.ex. ang. JFK-mordet el. 11 sept., blir till skill-
nad mot Ellsberg, Assange el. Snowden, inga media-
älsklingar, utan riskerar istället att kidnappas, råka 
ut för extraordinär utvisning eller att likvideras.

Cass Sunstein fanns med i bilden vid skapandet av WikileaksCass Sunstein fanns med i bilden vid skapandet av Wikileaks

Vad gäller Assange och Wikileaks, var dokumentdump-
ningen hösten 2010, i förväg utplanterat till några av de 
mest prestigefyllda pressorganen i världen, bland annat 
New York Times, londontidningen Guardian, El Pais i Ma-
drid, Der Spiegel i Hamburg och Le Monde i Paris. Detta 
utgjorde Assange-mediakartellen, som består av tidningar 
som tidigare specialiserat sig på att misskreditera kritiker 
och tvivlare av 11 sept. Men till och med innan dokument-
dumpningen hade inletts,  så  hade Wikileaks erhållit  ett 
förebyggande erkännande från ingen mindre än den total-
itärt beryktade Cass Sunstein, senare tjänsteman i Oba-
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Warren-kommisionens verkliga uppgift var att dölja konspirationen bakom JFK-mordet, 
som tex. den 'paraplyman'  (se paraplyet vid bilens bakhjul) som just skjutit en giftpil i 
halsen på John F. Kennedy (för att paralysera honom). Obs. hur JFK tar sig mot halsen 
och hur mannen till höger, med armen ger signal för de två efterföljande skottsalvorna.

Bilderna: Fem av världens mest prestigefyllda tidningar, 
utgjorde Assange-mediakartellen.
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ma-administrationen och i dag gift  med  Samantha Power, den person som drog 
upp riktlinjerna till  militärkuppen som störtade  Mubarak och idag Obamas första-
handsval som USA-ambassadör till FN.

Sunstein är ökänd för sin tes att statliga myndigheter, med hjälp av skenbart själv-
ständiga inflytelseagenter, bör genomföra hemliga operationer för 'kognitiv* infiltra-
tion av extremistgrupper' – innebärande operationer gentemot dem som motsätter 
sig  etablissemangets  syn  på  historien  och  verkligheten.  Sunstein's  artikel  med 
rubriken "Brave New WikiWorld", publicerades i Washington Post den 24 februari 
2007 och framhöll  Wikileaks destabiliseringsmöjligheter av-
seende Kina. Möjligen är poängen med Ed Snowden's när-
varo i Hongkong, att på nytt börja inrikta dessa resurser till-
baks till den ursprungliga anti-kinesiska planen.

* Ordet kognitiv är ett begrepp inom psykologi och relaterat till psyko-
logisk krigföring, el. s.k. Inflytelseagenter. Se även ang. Yuri Bezme-
nov, en sovjetisk inflytelseagent (KGB) som 1970 hoppade av till Väst  
och  i  videointervjuer avslöjat de arbetsmetoder som de kommunist-
iska agenterna nyttjar för infiltration av Västvärlden.

Snowden har redan blivit en mediakändis av första 
magnitud.  Hans  karriär  lanserades  av  den  ameri-
kanske vänsterliberalen  Glenn Greenwald, som nu 
skriver för londontidningen Guardian, vilken för fram 
synpunkter från den brittiska underrättelsetjänstens 
vänsterflygel.  Därför är den nu aktuella skandalen 
till stor del skapad in England, och kan nyttja infor-
mation från brittiska GCHQ i Cheltenham, siamesisk 
tvilling  till  USA:s  NSA-anläggninhg  i  Fort  Meade, 

Maryland. Vid tidpunkten för Snowden's mediadebut, var det inte ovanligt att se 
hur ett kontrollerat pressorgan som CNN, ägnade en tredjedel av varje sändnings-
timme i etern, till 'miraklet' Ed Snowden's födelse och liv.

Ett annat misstänkt och belysande stöd för Snowden, kom-
mer  från Norman  Solomon,  en  före  detta  diplomat  och 
offentlig 'agent' i U.S.A:s utrikesdepartement. Intervjuad på 
ryska  RT  (Russia  Today),  omfamnade  Solomon  varmt 
Snowden's projekt och försäkrade sina tittare, att det NSA-
material som serverats av Hong Kong-avhopparen, var till-
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Cass Sunstein (t.v.), gav redan innan dumpningen av Assange-dokument hade  påbörjats, 
honom ett förberedande erkännande. Hans fru Samantha Power drog upp riktlinjerna för  
störtandet av Hosni Mubarak (t.h.) i Egypten.

Yuri Bezmenov

Guardians Glenn Greenwald

Bilden: Norman Solomon, f.d. 11 sept. grindvakt.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/23/AR2007022301596.html
http://edition.cnn.com/2013/06/10/politics/edward-snowden-profile/index.html?iid=article_sidebar
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
http://www.youtube.com/watch?v=dE38dLxapVo
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förlitligt  och  autentiskt.  Solomon blev  ökänd  för  tio  år  sedan  som en  bestämd 
fiende till sanningen om 11 sept., detta i egenskap av grindvakt till favör för Bush-
administrationens och de nykonservativas teori om terrorism.

Begränsade exponeringarBegränsade exponeringar  innehåller få nyheterinnehåller få nyheter
Ett annat viktigt kännetecken hos den begränsade exponeringsoperationen, är 
att avslöjandena ofta inte innehåller något nytt, utan snarare handlar om att tappa 
över gammalt vin i nya flaskor. I fallet med Ellsberg's Pentagon-papper, avslöjades 
ytterst litet som inte redan var känt för en läsare av Le Monde eller nyhetsrapporter 
från Agence France Presse. Endast dem vars syn på världspolitiken hade filtrerats 
genom Associated Press, CBS News, New York Times, och Washington Post, fann 
något överraskande i Ellsberg's material.

Naturligtvis fanns det metodik i Ellsberg's galenskap. Pentagon-papperen påstås 
härröra från den interna översyn, genomförd efter 1967-68 under ledning av Mort-
on Halperin och Leslie Gelb, av de beslutsprocesser som ledde fram till Vietnam-
kriget. Ellsberg, då en ung analytiker och militant krigshetsare vid RAND Corpora-
tion, förknippades med detta arbete. 

Vid närmare betraktande finner vi att Pen-
tagon-papperen, tenderar att täcka upp så-
dana CIA-brott, som de massmord som le-
gitimerades under Op. Phoenix, och CIA:s 
omfattande narkotikasmuggling  förknippat 
med deras egna flygbolag Air America.

5

Snowden-operationen kan nyttja information från Brittiska GCHQ i Cheltenham (t.v), en 
siamesisk tvilling till USA:s NSA-högkvarter vid Fort Meade i Maryland. 

Morton Halperin, 
gjorde en internutred-
ning tillsammans ...

… med Leslie Gelb, av 
beslutsprocesserna 
bakom Vietnamkriget.

Tankesmedjan RAND Corporation. Det 
militärindustriella komplexets centrum, här  
exponerande Horus allseende öga.

Bilden: CIA:s terror-operation Phoenix under 
Vietnamkriget, inbegrep mord och tortyr.

http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.cbsnews.com/
http://www.ap.org/
http://www.afp.com/en/home/
http://www.lemonde.fr/
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Snarare är det så, att när det handlar om grymheter, så skyller man normalt på 
den amerikanska armén. Politiker i  allmänhet,  och president  John F. Kennedy i 
synnerhet, skildras i ondskefullt ljus - man kan säga demoniseras. Ingen som helst 
insikt i Kennedy-mordet tillhandahålls. Det här handlade om en illaluktande soppa, 
och  det  kan  inte  helt  uteslutas,  att  de  radikaliserade  delarna  av  vietnameran, 
framgångsrikt  skulle  ha  kunnat  avfört  hela  paketet  från  dagordningen,  som en 
ganska uppenbar konstruktion [av vilseledande]. 

Men ett  gäng  runt  Noam  Chomsky och 
Howard  Zinn ingrep  högljutt  i  lovprisning 
av  kvaliteten  på  avslöjandet,  och  upp-
höjde Ellsbergs person som en ny kultur-
hjälte för den tysta generationen. Från det-
ta ögonblick, sköt karriärerna för Chomsky 
och Zinn i höjden, medan skeptiker avse-
ende Pentagon-papperen,  som den satir-
iske komikern Mort Sahl, en anhängare av 
Jim Garrison's utredning i New Orleans [av 
JFK-mordet]  och  en  kritiker  av  Warren 
kommissionen, stod inför en marginaliser-
ing av sina karriärer.
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Pentagon-papperen ursäktar sådana brott som CIA:s operation Phoenix och dess omfattan-
de narkotikasmuggling i det egna flygbolaget Air America, samtidigt som man i 'papperen' 
skildrar politiker i ett ondskefullt ljus, och då speciellt President John F. Kennedy. 

Bilder t.v: Noam Chomsky's 
(v.) och Howard Zinn's (mit-
ten) karriärer sköt i höjden, 
efter att de lovprisat vissel-
blåsaren Daniel Ellsberg's 
(t.h) avslöjande.

Komikern Mort Sahl's (t.v) karriär gick i 
moll, efter att han kritiserat Warren-kom-
missionens  JFK-mordutredning och istäl-
let stött Jim Garrison's (t.h) utredning.
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Notera också att karriärerna för Morton Halperin och Leslie Gelb, efter att de anför-
trott  Pentagon-papperen till  Ellsberg för avslöjade, utvecklades positivt.  Ellsberg 
ställdes inför rätta 1973, men efter flera månaders rättegång avfördes alla ankla-
gelser  på  basis  av  rättegångsfel  från  åklagarens  sida.  Assange  levde  som en 
adelsherre i många månader, i en beundrares palatsliknande hus på landet i östra 
England och sitter  nu fast  på Ecuadors ambassad i  London.  Han tillbringade i 
december 2010, tio dagar i fängelse.

Assange - i lag med någon kompis - 
vann sin första trovärdighet  för  Wiki-
leaks i form av en chockerande film, 
som visar en massaker utförd av ame-
rikanska  styrkor  i  Irak  med  hjälp  av 
drönare. Massakern i sig själv och an-
talet  offer,  var redan välkänt,  så vad 
Assange gjorde var bara att tillhanda-
hålla  den  grafiskt  känslomässiga  ef-
fekten av att ha bevittnat illdådet dir-
ekt på plats.

Begränsade exponeringarBegränsade exponeringar  avslöjar ingenting om de stora frågorna, som JFKavslöjar ingenting om de stora frågorna, som JFK  
och 11 sept.och 11 sept.

Under det  senaste århundradet, har det funnits vissa storskaliga hemliga opera-
tioner som kastar en lång historisk skugga, till viss del bestämmande ramverket i 
vilket efterföljande händelser inträffar. Dessa inkluderar morden i Sarajevo 1914, 
mordet på Rasputin i  slutet av 1916, Mussolinis marsch mot Rom 1922, Hitlers 
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Visselblåsaren Daniel Ellsberg och hans fru, 
blev så här glada när rättegången mot honom 
förklarades ogiltig på rättsteknisk grund.

Visselblåsaren Julian Assange sitter fastlåst 
på Ecuadors ambassad, men kunde under 
en längre tid leva som godsherre i London.

Bilder: Sarajevo 1914, Rasputin1916 och 
Mussolinos marsch mot Rom, tre icke-händel-
ser vid begränsade exponeringsoperationer. 

http://www.youtube.com/watch?v=GdAZ8AzZnLU
http://www.youtube.com/watch?v=GdAZ8AzZnLU
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maktövertagande 1933, mordet på Frankrikes utrikesminister Barthou 1934, mord-
et på president Franklin D. Roosevelt 1945,  Kennedy-mordet 1963, och 11 sept. 
2001. Ett gemensamt kännetecken för  begränsade exponeringsoperationer, är 
att de i stor sett helt är i avsaknad av information om dessa banbrytande händel-
ser.

I Pentagon-papperen, är Ken-
nedy-mordet en i stort sett icke 
existerande händelse,  om vilk-
en vi ingenting får lära. Som re-
dan nämnts, var de främsta an-
hängarna  av  Ellsberg  snubbar 
som  Chomsky,  vars  fientlighet 
till  JFK och djupa ointresse för 
kritik  av  Warren-kommissionen 
var välkända. Vad gäller Assan-
ge, så avvisar han varje ytterli-
gare klarläggande av 11 sept. I 
juli 2010, berättade Assange för 
Matthew  Bell  på  Belfast  Tele-

graph: "Jag är ständigt irriterad av att folk distraheras av falska konspirationer som  
11 sept., när vi runt om tillhandahåller bevis för verkliga konspirationer, för krig eller  
omfattande ekonomiskt bedrägeri." Detta på toppen av Cass Sunstein's krav på 
aktiva hemliga åtgärder, för att stävja och störa efterforskning i operationer som 11 
sept. Snowden viktigaste uppbackare Glenn Greenwald och Norman Solomon, har 
båda sammanställt en imponerande dokumentation av undanflykter avseende san-
ningen om 11 sept., med Greenwald specialiserad på hämndteorin*.

* Dvs. att muslimska terrorister slog till mot skyskraporna i N.Y., som ett resultat av att USA 
blandat sig i andra länders angelägenheter.
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Bilder: Ytterligare 
icke-händelser är Hit-
lers maktövertagande 
1933, mordet på ut-
rikesminister Louis 
Barthou 1934, mordet 
på Franklin D. Roose-
velt, JFK-mordet och 
11 sept. attacken 2001.

Ellsberg-anhängaren Chomsky (t.V) var känd för sin 
fientlighet mot JFK och ointresse av att kritisera 
Warrenkommissionen. Assange avvisar varje ytter-
ligare klarläggande av 11 sept. händelserna.

http://www.youtube.com/watch?v=VR1f6WRRhd0
http://historiana.eu/assets/uploads/1934-10-17_King_Alexander_Assassination_1.ogv
http://historiana.eu/assets/uploads/1934-10-17_King_Alexander_Assassination_1.ogv
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Begränsade-exponeringsfigurersBegränsade-exponeringsfigurers Damaskus-väg-omvändelser Damaskus-väg-omvändelser*

Daniel Ellsberg började sin karriär som en nukleär strateg av Dr. Strangelove typ-
en, arbetande för  RAND Corporation. I Pentagon arbetade han som medhjälpare 
till USA:s försvarsminister Robert McNamara. Han reste sedan till Vietnam, där han 
tjänstgjorde som utrikesdepartementets civila assistent till CIA-Generalen* Edward 
Lansdale. 

* Edward Lansdale nyttjade i senare delen av sin karriär, sin militära flygofficersställning som 
täckmantel för sina CIA-aktiviteter och uppnådde Generalmajors ställning i US Air Force. Lans-
dale var en centralt placerad operatör avseende USA:s insteg i Vietnamkriget, och senare i  
arbetet för att dölja sanningen bakom JFK-mordet.  

År 1967 var han tillbaks vid RAND för 
att  påbörja  förberedelserna,  för  vad 
som  [senare]  skulle  komma  att  bli 
känt  som  Pentagon-papperen.  Ells-
berg har hävdat att hans 'Damaskus-
väg-omvändelse'* från krigshetsare till 
fredsängel,  inträffade  när  han  i  au-
gusti 1969 vid Haverford College, hör-
de ett  tal  hållet  av en värnpliktsväg-
rare på väg till ett fängelsestraff. Efter 
ett mentalt  sammanbrott,  började El-
lsberg ta med sina  sekretessbelagda 
handlingar  till  Senator  Edward  Ken-
nedy's kontor och till slut till New York 

Times. Personer som tror att denna fantastiska berättelse är sann, lider möjligen av 
obotbar godtrogenhet.
* Anspelar på Nya testamentets skildring av den judiske Sauls omvändelse på väg till Damask-
us, där han upplever ett kraftigt ljussken och blir tilltalad av Gud som ifrågasätter varför han 
förföljer honom. Därefter förvandlas den mordlustne och gudshatande Saul till den fredsälsk-
ande aposteln Paulus.
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Bilder: 
Marinlöjtnanten 
och krigshetsaren 
Daniel Ellsberg 
(t.v.) och Peter 
Sellers som Dr. 
Strangelove i filmen 
med samma namn.

Bilder: CIA-agenten Edward 
Lansdale (t.v.), var en cen-
tralt placerad person både 
vad avser Vietnamkriget och 
JFK-mordet. På bilden t.h. 
tillsammans med sin boss 
CIA-chefen Allen Dulles (för-
sta fr. v.). Dulles fick sparken 
av John F. Kennedy.

Ellsberg efter sin Damaskus-väg-omvändelse 
och Senator Edward Kennedy, här exponerad 
som skyldig till en kampanjmedarbetares död.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saul
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_testamentet
http://www.prouty.org/photos.html
http://www.prouty.org/photos.html
http://www.prouty.org/photos.html
http://www.youtube.com/watch?v=-mUCLHzWiJo
http://www.youtube.com/watch?v=-mUCLHzWiJo
http://www.prouty.org/photos.html
http://www.youtube.com/watch?v=-mUCLHzWiJo
http://www.prouty.org/photos.html
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I Assanges fall, är det svårare att identifiera ett sådant ögonblick av omvandling. 
Han tillbringade sin barndom i kretsarna av MK Ultra, ett komplex av angloameri-
kanska hemliga operationer, ämnade att, genom användning av psykofarmaka och 
andra medel, forska i och implementera tankekontroll. Assange var en invånare i  
Ann Hamilton-Byrnes sekt, där små barn utsattes för motbjudande terapi, involver-

ande LSD och andra tunga droger. Assange tillbringade, på 
grund av hans mors involverande i en vårdnadstvist,  sina 
uppfostringsår inkognito med henne som en kringströvande 
nomad. Den rotlöse Assange bodde i 50 olika städer och 
gick i 37 olika skolor.  Vid 16 års ålder, var den unge nihilist-
en* aktiv  som  datahacker  under  användarnamnet  "Men-
dax,"  helt  enkelt  betydande  "Lögnaren".  (Assanges  klon 
Snowden, använder det mer säljbara kodnamnet "Verax," 
”Sanningssägaren”.)  Några  av  Assanges  första  mål  var 
Nortel och det amerikanska flygvapnets kontor i Pentagon. 
Assanges  främsta  mentor  kom  att  bli  Cryptomes John 
Young, som år 2007 fördömde Wikileaks som en CIA-front.

Nihilism: filosofisk inriktning som anser att världen och mänsk-
lig existens saknar mening och värde.

*
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Julian Assange tillbringade sin ung-
dom i kretsarna av MK Ultra.

'MK Ultra' var ett CIA-program 
för tankekontroll över människor. 

Sektledaren Ann 
Hamilton Byrnes.

John Young, fördöm-
de Wikileak som en 
CIA-front.

Frihetsälskande irakier i glädjeyttring 
inför USA:s irakiska frihetsaktiviteter.

Bilder ovan: 
Snowden startade sin karriär mot en miljonlön 
inom NSA, genom att hoppa av både från gym-
nasiet och från en högre utbildning (t.v.). Sedan 
byggde han vidare på karriären genom att 
värva sig som menig soldat i US Army (mitten). 
Där drömde han om att bidra till kampen för 
frihet i Irak, genom att ingå i arméns special-
styrkor (t.h). 
Obs., ingen av personerna på bilderna ovan 
föreställer Snowden.   

http://cryptome.org/
http://www.leavingsiddhayoga.net/unseen.htm


CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?
Snowden's berättelse, vilket allmänt rapporterats, lyder så här: Han hoppade av 
både från gymnasiet och från en kommunal högre utbildning, men enligt uppgift  
kunde han ändå senare komma i åtnjutande av en lön, i svenska kronor, på mellan 
802,000 till 1,3 milj. per år. Han hävdar att detta beror på att han är ett datageni. 
Han tog värvning i den amerikanska armén i maj 2004, och enligt uppgift hoppades 
han att få ingå i armens specialstyrkor och bidra till kampen för frihet i Irak. 

Han arbetade sedan för  National Security Agency, som en säkerhetsvakt på låg 
nivå och fortsatte sedan till [att jobba] med datasäkerhet vid CIA, inkluderande en 
utstationering under diplomatiskt skydd i Schweiz. 

Han gick vidare till arbete, på en amerikansk 
militärbas i  Japan,  som privat entreprenör för 
NSA. Hans sista officiella jobb var för NSA, vid 
dess  regionala  signalspaningscenter  i  Kunia,  
Hawaii.  I maj 2013, påstås han, för att få be-
handling för  epilepsi,  ha  beviljats  medicinsk 
tjänstledighet från NSA i Hawaii.
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Bilder: Skolavhopparen Snowden's karriär mot miljonlönen (t.v), gick genom ett jobb att 
vakta grindarna vid NSA (mitten). Där tycks han en morgon när han som bäst stod och såg 
tuff ut, ha mött någon god fee med kontakter vid CIA, som förstod att den grindvaktade skol-
avhopparen egentligen var ämnad för större uppgifter. Detta ledde till ett jobb vid CIA med 
datasäkerhet (t.h) och vidare till ett sådant under diplomatiskt skydd i Schweiz. Obs: bilder-
na visar ej Snowden. 

Bilder: Den som kan sin historia, vet att CIA kan ägna ett decennium el. mer åt att bygga 
upp en falsk bakgrund för en spion el. inflytelseagent. Ett koncept som nyttjades för synda-
bocken vid JFK-avrättningen, Lee Harvey Oswald (t.v.), som först skickades till USA:s flyg-
bas Atsugi i Japan som radartekniker, innan han gavs i uppdrag att hoppa av till Sovjetuni-
onen. Eftersom man aldrig skall frångå ett väl beprövat recept, skickades också Snowden 
för arbete på en amerikansk militärbas i Japan i uppbyggnaden av hans bakgrund. 

Bilden: NSA:s signalspaningscenter Kunia i Hawaii. 



CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?

  

Snowden flydde  [sedan]  till  Hong 
Kong,  och  gjorde  sina  avslöjanden 
med  hjälp  av  Greenwald  och  Laura 
Poitras,  en  dokumentärfilmare.  Han 
röstade  för  den  'liberale',  nominelle 
antikrigs- och ultra-nedskärnings  pre-
sidentkandidaten Ron Paul,  och gav 
flera tusen kr till dennes kampanj.

Snowden, liksom Ellsberg, var därför 
initialt  krigshetsare, men blev senare 
mer bekymrad över den maktfullkom-
liga* statens överdrifter.

*  Tarpley  nyttjar  det  engelska  uttrycket  
”Leviathan state”.

Liksom Assange, var Snowden 
psykologiskt  predisponerad  för 
en [nutida] värld av datorer och 
cybernetik.  Damaskus-väg-om-
vändelsen  från  militarist  till  civil 
frihetsivrare,  förblir  oförklarlig 
och högst misstänkt.

Bilder: Snowdens omvändelse från 
krigshetsare till pacifist förblir 
högst misstänkt.

Precisionen i tidsanpassningen för Snow-
dens  [aktiviteter]  är  också  anmärknings-
värd.  Hans  första  avslöjanden  -  öppna 
hemligheter som de var - kom den 5 juni, 
precis samma dag som rebellfästningen Al-
Qusayr  befriades  av  den  syriska  armén 
och Hizbollah.  Vid  denna tidpunkt  tjöt  de 
brittiska och franska regeringarna på Oba-
ma, att det var hög tid att attackera Syrien. 
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Bilder ovan: Spetsa sedan hopkoket Snowden med lite offerkrydda i form av epelepsi (t.v.), 
och anrättningen är färdig att serveras världsbefolkningens 'sheeples'. De två mediahoror 
som sedan fick äran att servera världen 'biff a la Snowden', blev Laura Poitras (mitten) och 
Londontidningen Guardians Glenn Greenwald. Obs. bilden av fallandesjuk är ej Snowden. 

Den 'liberale' presidentkandidaten Ron Paul 
'flashar' en satanist-signal i live TV-sändning. 

Bilden: Några unga syriska soldater firar befri-
elsen av Al-Qusayr.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cybernetik
http://watch-unto-prayer.org/synarchy-6.html#ron-paul
http://watch-unto-prayer.org/synarchy-6.html#ron-paul
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_x6inINzThw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_x6inINzThw


CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?

Uppdykandet av Snowdens något urblekta 
material i  Londons Guardian, var den utlös-
ande faktorn för en storm av kritik mot Oba-
ma-regimen.  Detta  genom menlösa ameri-
kanska  vänsterliberaler,  som  på  så  sätt 
omedvetet smörjde medarna, för en ameri-
kansk färd in i  allmänt krig i  Mellanöstern. 
Något senare framförde Snowden anklagel-
ser om att USA och britterna, för fyra år se-
dan  hade  avlyssnat  deltagarna i  det  G20-
nationsmöte,  som  avhölls  i  Storbritannien. 
Detta försatte naturligtvis Obama på defen-
siven, just när Cameron och Hollande pressade honom för att påbörja det syriska 
äventyret. Genom att attackera brittiska GCHQ i Cheltenham, Storbritanniens mot-
svarighet till NSA, är det möjligt att Snowden också försökte blanda bort korten, 
avseende den uppenbara brittiska sponsringen av sina avslöjanden.

Berättelser om  angloameri-
kanskt  spioneri  mot  gäster  på 
hög nivå, är lika gammalt som 
gatan, och inkluderar en brittisk 
grodman,  som  försökte  under-
söka  den  sovjetiska  kryssare, 
som den sovjetiske ledaren  Ni-
kita S. Chrusjtjov nyttjade för ett 
statsbesök  på  1950-talet. 
Snowden  har  också  anklagat 
NSA för  dataintrång  gentemot 
Kina – åter igen, helt klart ingen 
överraskning för erfarna obser-
vatörer,  men  [något  som]  gar-

anterat kommer att öka spänningarna mellan Washington och Peking. Med tiden är 
det möjligt att Snowden, mer och mer, framstår som en provokatör mellan Wash-
ington och Peking.
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Bilder: Efter att Obama visat sig motsträvig avseende ett USA-anfall mot Syrien, gavs han 
en varning på omslaget av årets första nummer av tidskriften Time, där han visades som 
död. Snowdens 'avslöjanden' av NSA satte ytterligare press på Obama. Som steg tre i pro-
cessen för att få till en USA-attack på Syrien, attackerades Obama av David Cameron (två 
fr. v.) och François Hollande (trea fr. v.), samtidigt som detta samordnades med ett avslöj-
ande av Snowden, om att USA och Storbritannien avlyssnat 2009 års G-20 möte.     

Attackerades brittiska GCHQ i Celten-
ham som en avledande manöver?

Den brittiske dykaren Lionel Crabb (t.v.) hittades hals-
huggen, efter att ha fått i uppdrag av MI6 att spionera 
på det slagskepp, som 1956 förde Nikita Krustjev på 
statsbesök i England.

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/16/britain-history-spying-visiting-dignitaries
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/16/britain-history-spying-visiting-dignitaries
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/16/britain-history-spying-visiting-dignitaries
http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/16/gchq-intercepted-communications-g20-summits
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance


CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?
Begränsade exponeringarBegränsade exponeringar  förbereder större hemliga operationerförbereder större hemliga operationer

Även om, som vi har sett, begränsade exponeringar sällan belyser banbrytande 
hemliga operationer, ägnade att definiera en tidsålder, så utgör de i sig förberedel-
ser för framtida hemliga operationer.

Vad gäller Pentagon-papperen, citerades denna och andra läckor, av Henry Kiss-
inger under den indo-pakistanska 'Tilt'-krisen*, i hans krav på att president Richard 
Nixon skulle vidta motåtgärder, för att återställa integriteten avseende statshemlig-
heter. Dåraktigt nog auktoriserade Nixon tillkomsten av en anti-läckage-operation i 
Vita Huset, mer känt under namnet 'Rörmokarna'. 

* Den s.k. 'Tilt'-krisen [tilt = engelskans luta el. slagsida], uppstod 1970 i samband med att Öst-
pakistan bröt sig ut ur Pakistan och bildade Bangladesh. I och med detta ökade spänningarna  
mellan Pakistan och Indien, och den dåvarande USA-presidenten Richard Nixon skiftade (luta-
de) då sin politik till en mer Pakistan-vänlig sådan, till nackdel för Indien.

[Berörda] underrättelsetjänster såg till att `Operation Rörmokare' bemannades av 
deras egna provokatörer, människor som aldrig varit lojala mot Nixon utan tog sina 
order från Langley. 
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Henry Kissinger (t.h. i vä. bild) fick i uppdrag att avsätta Nixon 
och lurade in honom i en Watergate-fälla (mitten). Till höger 
Nixon's berömda gest vid hans avfärd från Vita Huset.

Bilder: De män som utförde inbrottet i Watergate kom att gå under 
benämningen 'Rörmokarna'. Deras lojalitet låg inte hos President 
Nixon utan hos Langley (CIA), och deras uppdrag var att arresteras. 

Bilder: 
CIA-agenten E. Howard 
Hunt var en av männen 
bakom Watergate. Han 
blev ökänd som en av de 
tre luffarna vid JFK-
mordet (trea fr. vä.).



CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?

Här [åter]finner vi den redan ökända* CIA-agenten Howard Hunt, kommunikations-
experten James McCord i CIA, och FBI-operatören G. Gordon Liddy. Dessa provo-
katörer gick långt [i sitt agerande], under ett annars meningslöst inbrott sommaren 
1972, på huvudkontoret i det Demokratiska partiets nationella kommitté, för att se 
till att de blev arresterade. Nixon kunde lätt ha förnekat [allt samröre] med 'rörmok-
arna' och kastat dessa babblande provokatörer till vargarna, men istället iscensatte 
han en mörkläggning.

Bilder:  De två  reportrarna  Carl  Bernstein och  Bob Woodward 
(t.h. i vä.  bild) gavs äran av Watergate-avslöjandet. Den senare  
hade av flottans säkerhetstjänst (ONI) utrustats med en toppnivå-
säkerhetsackreditering (högra bilden – notera igen Horus allse-
ende öga och pyramiden). En film ”All the Presidents men”, gjordes om saken med Robert  
Redford och Dustin Hoffman i huvudrollerna. 

Bob Woodward på  Washington Post, utrustad med en toppnivå-säkerhetsackre-
ditering av flottans säkerhetstjänst  (Office of  Naval  Intelligence),  började sedan 
publicera [artiklar om] händelsen. Resten är historia, och det bestående arvet har 
blivit en permanent försvagning av presidentskapet, samtidigt med en förstärkning 
av de mest skrämmande oligarkiska tendenser.

* Se denna länk angående ”luffarna” [the tramps] i JFK-mordet.

Assanges dumpning av dokument genom Wikileak, utlöste en mängd destabili-
seringar och statskupper jorden runt, [medan] inte en [enda] amerikansk, brittisk 
eller israelisk hemlig operation, eller politiker skadades allvarligt av detta material. 
Listan över dem som berördes företer istället en slående likhet med listan på CIA:s 
fiender: den största gruppen av målen var arabiska ledare dedicerade för omedel-
bar avgång i den våg av 'arabvår' [som följde]. 
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Bilder: Ytterligare två av männen bakom Watergate-operationen, var CIA:s kommunika-
tionsexpert James McCord (t.v.) och FBI-mannen G. Gordon Liddy. Den senare rakade av 
sig håret i väntan på fängelsestraffet och tycks ha övergått till att sälja sina tjänster till en 
mer lättklädd verksamhet, när han efter Watergate var förbrukad som politisk operatör. 

http://defendingthetruth.com/conspiracy-theories/14501-john-f-kennedy-assassination-three-tramps.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZEOGJJ7UKFM


CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?

Här hittar vi Ben Ali i Tunisien, Gaddafi i Libyen, Mubarak i Egypten, Saleh i Jem-
en och Assad i  Syrien.  USA var  intresserad att  byta ut  Maliki  mot  Allawi,  som 
premiärminister i  Irak, varför den förstnämnde angreps, precis som den allt mer 
oberoende Karzai i Afghanistan. Återkommande [angrepps]mål för CIA, inkluder-
ade  Rodriguez  Kirchner  i  Argentina,  Berlusconi  i  Italien  och  Putin  i  Ryssland. 
Berlusconi  föll  snart  offer för en statskupp, organiserad genom den  Europeiska 
centralbanken, medan hans vän Putin kunde avvärja ett klent försök till 'regnbågs-
revolution'* i början av 2012. Svagt satiriska stötar mot figurer som Merkel i Tysk-
land och Sarkozy i Frankrike, inkluderades primärt som kamouflage.

* Rengbågsrevolutioner = Geopolitiskt verktyg som USA (läs Israel) nyttjar för regimbyten.

Assange medverkade således i förberedelserna till en av de 
största  destabiliseringskampanjer  som iscensatts  av  anglo-
amerikansk underrättelsetjänst sedan 1968, eller möjligen till 
och med sedan 1848.

Om Snowdens operation lyckas förmå en tvekande och mot-
villig  Obama att attackera Syrien, kan vår nya autistiske hjälte göra anspråk på 
äran att  ha startat  ett  allmänt  krig  i  Mellanöstern,  och möjligen ännu mer.  Om 
Snowden dessutom kan förgifta relationerna mellan USA och Kina, kommer den 
världshistoriska betydelsen av hans provokationer att  vara dubbelt  garanterade. 
Men inget av detta kan ske om han inte finner stora horder av av lättlurade, ivriga 
att falla för hans nummer. Vi hoppas att han inte lyckas.
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Bilder (personer fr. vänster): Operation Assange utlöste en mängd destanbiliseringar och 
statskupper i Mellersta Östern, inkl. avsättande av Tunisiens Ben Ali, mordet på Libyens 
Gaddafi, avsättandet av Egyptens Mubarak och Jemens Saleh, samt den pågående interven-
tionen för att ersätta Syriens President Assad med en USA- (läs Israel) marionett. 

Bilder (personer fr. vänster): USA försökte byta ut Iraks Maliki med 
Allawi, och avsätta Afganistans Karzai. Återkommande mål för CIA 
var Argentinas Kirchner, Italiens Berlusconi och Rysslands Putin.



CIA-agenten Snowden?CIA-agenten Snowden?

Liknande artiklar: (engelsk text)

• Snow-Job Over At The NSA  
• NSA: Behind the Edward Snowden “smoke screen”  
• The Jewification of the World Is Now in Session (Part I)  
• NSA Spying: Time for U.S. Population to Check-In at Crazy Hospital  
• NSA Spying: Another NSA Veteran Agent Speaks Out  

Kort URL: http://www.veteranstoday.com/?p=256405     ver. 07      

Född i Pittsfield, Massachusetts, 1946, är Dr Webster Griffin Tarpley en historiefilosof som 
försöker peka på de program och strategier, som är nödvändiga för att övervinna den nuvar-
ande världskrisen. Som historiker-aktivist blev han först känd för sin bok ”Geo  rge Bush: The   
Unauthorized Biography” (1992), ett mästerverk i undersökande journalistik som det fortfar-
ande är ett måste att läsa. 'AB' vid Princeton 1966, 'summa cum laude' och 'Phi Beta Kappa' 
som Fulbright-stipendiat vid universitetet i Turin, Italien, 'MA' i humaniora från Skidmore Col-
lege, och doktorsexamen i tidig modern historia från USA:s katolska universitetet, med tyngd-
punkt på Venedigs betydelse för uppkomsten av det trettioåriga kriget (1618-1648).

Under 2008 [i böckerna] ”Obama: The Postmodern Coup, The Making of a Manchu  rian Can-  
didate” och ”Barack H. Obama: The Unauthorized Biography”, varnade Tarpley för farorna av 
ett Obama-presidentskap kontrollerat av Wall Street. Hans intresse för ekonomi återspeglas i 
”Surviving the Cataclysm: Your Guide Through the Worst Financial Crisis in Human History” 
and  ”Against Oligarchy”. Hans böcker har publicerats på japanska, tyska, italienska, franska 
och spanska. Fler artiklar av Dr Webster Griffin Tarpley [kan hittas] på Press TV.
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http://www.presstv.ir/Contributors/247112.html
http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/
http://www.amazon.com/Surviving-Cataclysm-Through-Financial-History/dp/1615776001/
http://www.amazon.com/Barack-H-Obama-Unauthorized-Biography/dp/0930852818/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237815454&sr=8-1
http://www.amazon.com/Obama-Postmodern-Making-Manchurian-Candidate/dp/0930852885/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1215453402&sr
http://www.amazon.com/Obama-Postmodern-Making-Manchurian-Candidate/dp/0930852885/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1215453402&sr
http://www.amazon.com/Obama-Postmodern-Making-Manchurian-Candidate/dp/0930852885/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1215453402&sr
http://www.amazon.com/George-Bush-Webster-Griffin-Tarpley/dp/0930852923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237817084&sr=1-1
http://www.amazon.com/George-Bush-Webster-Griffin-Tarpley/dp/0930852923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237817084&sr=1-1
http://www.amazon.com/George-Bush-Webster-Griffin-Tarpley/dp/0930852923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237817084&sr=1-1
http://www.veteranstoday.com/?p=256405
http://www.veteranstoday.com/2013/06/12/nsa-spying-update-another-nsa-veteran-agent-speaks-out/
http://www.veteranstoday.com/2013/06/13/time-for-u-s-population-to-check-in-at-crazy-hospital/
http://www.veteranstoday.com/2013/06/15/the-jewification-of-the-world-is-now-in-session-part-i/
http://www.veteranstoday.com/2013/06/18/nsa-behind-the-edward-snowden-smoke-screen/
http://www.veteranstoday.com/2013/06/21/snow-job-over-at-the-nsa/
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