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September-attacken 2019 som skurit ned Saudiarabiens oljeproduktionen med upp till 
60% och som satt världen i kaos, var ingen överraskning. Att USAs utrikesminister hävdar 
att "Iran gjorde det" kom inte heller det som någon överraskning.

Att Jemen utförde attacken, förstörde världens största oljeraffinaderi med närapå världens 
bästa luft försvar, skulle vara en rejäl överraskning. Det är också fullt möjligt att någon 
annan 'spelare' är ansvarig. Låt oss titta på en del antaganden, kanske till och med göra 
en djupdykning i den typ av konspirationsteorier som på den senaste tiden, om och om 
igen har visat sig stämma.

Först av allt, Saudiarabien hade nyligen bett Ryssland om att få köpa luftförsvarssystemet 
S400. Saudiarabien har spenderat oändliga miljarder på sitt luftförsvar, men regelbundet 
slipper drönare och missiler från Jemen igenom.

Samma sak som händer med Israel, vilket har lett till att entiteten* om och om igen gör 
'under bordet'-uppgörelser med Hamas, medan likudisterna spelar ut deras 
'paradmarscherande' militaristiska roller för Israels vilseledda befolkning. Ett ämne till 
militär censur över allt de läser och ser.
* Israel är enl. FN:S definition ingen stat, eftersom entiteten vägrar erkänna sina egna gränser.

En politiskt inkorrekt artikel översatt av:
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Israeliskt F35i Adir smygbombare.
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Du förstår, S400 är för försvar mot en mängd saker, men för Saudiarabien med ett redan 
mycket robust försvar, skulle S400 användas för att avvärja attacker från smygflygplan* , 
systemets specialitet. Av regionala aktörer är det bara Israel som har dessa flygplan.
* Engelskans Stealth Aircraft. Stridsflygplan omöjliga el. svåra att upptäcka av radarsystem.

Men trots allt, är inte Saudiarabien och Israel goda vänner, som båda i åratal i hemlighet 
hjälpt ISIS och al-Qaida. Men är de verkligen vänner eller handlar det bara om ett 
'skenäktenskap'? För de som läser gammelmedia kommer även dessa frågor att vara 
främmande, eftersom terrorpakten mellan dessa nationer har censurerats kraftigt.

Vad skulle kunna driva Israel till den punkt då man skulle bomba Saudiarabien?

Tja, Israel står inför ett val och en viktig del av valet är den härdsmälta Israel erfar under 
sin 'första par,' Netanyahus. Pengar styr politiken där som överallt annars och Adelson-
familjen, bland de rikaste av Israeler, har under åratal betalt paret Netanyahus politiska 
räkningar. Det är över nu. Adelsons säger nu att Netanyahus är galna och Miriam Adelson 
är psykolog. Detta är inget litet problem eftersom familjen Adelsons dessutom är den 
största politiska bidragsgivaren i USA.

2

Fordon utrustade med avfyrningsramper för luftförsvarssystemet S400.

Paret Netanyahus - galna? Paret Adelson - mindre galna?Baal - Israels Gud.
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För att komma runt detta, lovade Netanyahu att förklara det mesta av, om inte hela 
Västbanken, som en del av Israel. Ett löftesbrott gentemot de nationer som, åtminstone 
tillfälligt, börjat se till en återuppbyggnad av relationerna med Israel, som Turkiet, 
Saudiarabien och kanske till och med Irak. Allt detta är nu överspelat.

Sedan har vi frågan om Israels slumpmässiga och kontinuerlig bombningar av Syrien. 
Bombattacker som påstås ske mot Iranska trupper, men som alltför ofta dödar civila eller 
som uppenbart är avsedda som stöd för terrorgruppers aktiviteter.

Låt oss tillägga, med terrorgrupper menar vi grupper som är officiellt bannlysta i Ryssland 
som terrorgrupper, en lista som du inte lättvindigt kan hamna på som i USA. Ryssland  
jagar verkligen ned sina terrorister.

Enligt rapporter från Jerusalem Post, har Ryssland uttryckt extrem "oro" för inte bara 
Israels angrepp på Syrien, utan också för deras drag att lägga beslag på den palestinska 
ad hoc  -staten på västbanken och "etniskt rensa" den palestinska befolkningen vilket skulle
orsaka en aldrig tidigare skådad humanitär katastrof.

Netanyahu återvände från sitt september 2019 besök i Moskva med svansen mellan 
benen. Alla rapporter indikerar att han blev rejält tuktad av Putin.

Sedan tillkommer förlusten av John Bolton,
den före detta presidentrådgivaren som
under de senaste decennierna har stått på
lönelistan hos en eller annan grupp för
Israeliska specialintressen. En man som
många, om inte de flesta Amerikaner, anser
som den värsta presidentrådgivaren
någonsin, och en som fortsätter att poppa
upp inom politiken som en zombie.

Svaret var enkelt. Israel har nått vägens slut i sitt samarbete med Saudiarabien. ISIS är nu
besegrade, och Saudiernas samarbete och stöd av ISIS, mot Syrien och Irak utgör nu en 
skam. Saudiarabien söker nu fred med Jemen, en katastrof för Israels regionalpolitik av att
'hålla igång alla krig.'

Ändå värre, Förenade Arabemiraten och Iran samarbetar nu öppet angående säkerheten i 
Persiska viken.

Därför, när ett stort Saudiskt oljekomplex, om och om igen drabbades av en attack i stil 
med 11-september, så är det relativt lätt att lista ut vem som kan ha utfört attacken.

Attacken gynnar inte Iran. Detta utgör en direkt attack på Saudi Arabien, och Iran har 
vunnit det politiska kriget, inte bara med hjälp av Förenade Arabemiraten utan också med 
Ryssland och EU, tillsammans med fortsatt stöd från Kina.
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Trotskisten John Bolton – Misslyckades med att 
starta WW3 för Israel.
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Iran hade därför ingen anledning att utföra attacken.

Jemen är i krig med Saudiarabien och har viss militär kapacitet, men inte tillräckligt för att 
förstöra Saudiarabiens största inkomstkälla. Bara en nation i regionen har F35, ett flygplan
anpassat för att bl.a. slå ut oljeanläggningar.

Du förstår, med smygförmågan så får F35 vissa begränsningar. Om det opererar utan stöd
av andra flygplan, som attackflygplanet F15E, så har F35 en begränsad bomblast bara 
funktionell mot mål som är sårbara gentemot mindre vapen, mål som oljeraffinaderier.

Detta bevisar kapacitet och jag tror att vi har mer än bevisat motivation och timing relativt 
Israel.

Vi kan fortfarande hävda att Jemen utförde attacken och Jemen skulle gärna ta på sig att 
de utfört denna, men inga militära experter skulle på långa vägar accepterar att Jemen 
utförde attacken. Vad avser Iran så vet via att för dem skulle det inte ha funnits någon 
anledning. Iran höll ändå på att vinna.

Vi kan också titta på motsvarigheter under senare tid. Varför skulle Syrien besluta sig för 
att nyttja giftgas varje gång de var i de sista stadierna av att krossa motståndet i de 
områden som kontrolleras av terrorister nära knutna till Israel?

Vad är det vi menar eller kanske inte menar med detta?

Bilden: Inspelning av 
falskflaggad  stridsgas-
propagandafilm för de 
Vita Hjälmarna.

Alltså, när Ryssland tog 40 medlemmar av organisationen de Vita Hjälmarna till Haag för 
att vittna om sin delaktighet i iscensättandet av falskflaggade gasattacker, på uppdrag av 
icke namngivna västmakter och Israel. När dussintals vittnen, föräldrar till barn som hade 
kidnappats av de Vita Hjälmarna, eller läkare som hotas av dem vittnade, då lade 
gammelmedia locket på.
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I det långa loppet, av den krigföring som nu i två decennium involverat falsflaggade 
terrorhändelser, iscensatta rengbågsrevolutioner och ändlösa politiska illdåd, i centrum av 
allt detta hittar vi Israel och deras politiska allierade som besitter makten i USA, 
Storbritannien och Frankrike. Ett maktinnehav som bygger på ekonomiskt stöd från 
sektorer som är knutna till Israel, inte bara lobbyister utan också kriminella grupperingar.

Att lägga locket på om detta utförs av en armé av falska tankesmedjor, genom metoder 
som mutor och utpressning mot politiker, press agenter, helägda mediegrupperingar och 
politiserade monoliter inom sociala medier.

I slutändan verkar ändå Israel kretsa runt avloppet, mer hatat än någonsin, mer isolerat 
och, märkligt nog, mindre och mindre som en 'Judisk stat' utan mer som en 'kriminell stat.' 

För att bevisa denna punkt, behöver vi bara hänvisa till Donald Trump's uttalanden om 
amerikanska judars svek gentemot Israel, när de sätter etiken över politik, som sätter 
Amerika framför en brutal Israelisk regim.

Trump kallar amerikanska Judar "förrädare". Vissa kallar dem helt enkelt Amerikaner som 
andra. En gång i tiden kunde Israel försvara sig genom att hålla upp 'Holocaust-kortet' eller
med förtal om anti-semitism, när deras brutalitet mot den Palestinska ursprungsbefolk-
ningen exponerades.

Tiden börjar nu rinna ut. Bombade Israel Saudiarabien? Kommer Israels återstående 'man 
i Washington,' Mike Pompeo, få igång det krig Israel trängtar efter, ett krig där också Israel 
kommer att förstöras?

Men vänta, vem skulle vilja förstöra Israel för att rädda sig själv? Är partet Netanyao så 
"galna" som Shelly och Miriam Adelson påstår?

Är de beredda att "låta Israel förintas" för att rädda sig själva från fängelse för 
korruptionanklagelser? Vem vinner på att Israel förstörs i ett krig, till synes startat för att 
främja Israels intressen?
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Förstå att det nu är nödvändigt att tänka på världen som att vara inne i ett stadium av 'före 
detta stater'.

När man gör det är konspirationer lättare att förstå och acceptera.

Gordon Duff är en f.d. veteran från USA:s Marinkår under Vietnam-kriget. Han har under 
årtionden arbetat med krigsfångefrågor och är konsult för regeringar som utmanas av 
säkerhetsfrågor. Han är en chefsredaktör och styrelseordförande för nätsajten Veterans 
Today, och speciellt för nättidningen "New Eastern Outlook."
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