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O fiasco de Flynn não é sobre as conversas do conselheiro de 

segurança nacional  Michael Flynn com o embaixador russo. É muito mais profundo do 

que isso. É sobre a Rússia. É sobre Putin. Trata-se da explosiva ascensão da China e da 

maior zona de livre comércio do mundo que acabará por se estender de Lisboa a 

Vladivostok. É sobre o único país do mundo que está obstruindo o plano de Washington 

para a dominação global. (Rússia) E, é sobre o futuro; Que país será o jogador-chave 

na região mais próspera e populosa do mundo, a Ásia. 

 

Isso é o que está em jogo, e é isso que a controvérsia Flynn é realmente tudo. 

 

Muitos leitores estão familiarizados com a expressão "pivô para a Ásia", mas eles sabem 

o que isso significa? 

 

Isso significa que os Estados Unidos embarcaram num plano ambicioso para estender 

seu poder militar e poder de mercado sobre a massa terrestre euro-asiática, garantindo 

assim sua posição como a única superpotência do mundo no próximo século. O pivô é a 

principal prioridade estratégica de Washington. Como Hillary Clinton disse em 2011: 

 

"Aproveitar o crescimento e o dinamismo da Ásia é central para os interesses econômicos 

e estratégicos americanos ... Os mercados abertos na Ásia proporcionam aos Estados 

Unidos oportunidades sem precedentes de investimento, comércio e acesso à tecnologia 

de ponta ... Empresas americanas (precisam) Vasta e crescente base de consumidores da 

Ásia ... 
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A região já gera mais de metade da produção global e quase metade do comércio global 

.... Estamos procurando oportunidades de fazer ainda mais negócios na Ásia ... e nossas 

oportunidades de investimento nos mercados dinâmicos da Ásia ". (" America's Pacific 

Century ", Secretária de Estado Hillary Clinton, Foreign Policy Magazine, 2011) 

 

Em outras palavras, é pivô ou busto. Essas são as únicas duas opções. Naturalmente, as 

elites governantes dos Estados Unidos escolheram o primeiro sobre o segundo, o que 

significa que estão comprometidos com uma estratégia que inevitavelmente colocará os 

EUA contra um adversário de armas nucleares, a Rússia. 

O Conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, queria normalizar as 

relações com a Rússia. Ele rejeitou a abordagem flagrantemente hostil do 

estabelecimento da política externa dos EUA. É por isso que ele teve que ser removido. E 

é por isso que ele foi tão brutalmente atacado na mídia e por que a estúpida história de 

seus contatos com o embaixador russo foi usada para forçar sua renúncia. 

 

Isso não é sobre a lei e não sobre a verdade. Trata-se de geopolítica e hegemonia 

global. Flynn ficou no caminho do pivô, então Flynn teve que ser eliminado. Fim da 

história. Aqui está um clipe de um artigo de Robert Parry: 

"A verdadeira ofensa de Flynn" parece ser a de que ele favorece a détente com a Rússia, 

em vez da escalada de uma nova e perigosa Guerra Fria. A ideia de Trump de uma 

aproximação com Moscovo - e uma busca de áreas de cooperação e de compromisso - 

tem levado o estabelecimento da política externa de Washington a ficar louco durante 

meses e os neocons, em particular, estão determinados a bloqueá-lo. 

 

Embora Flynn se tenha afrontado com elementos do movimento neocon com suas 

próprias denúncias histéricas do Irã e do Islã em geral, ele emergiu como um arquiteto-

chave para os planos de Trump de buscar uma relação construtiva com o presidente russo 

Vladimir Putin. Enquanto isso, Os sidekicks intervencionistas investiram pesadamente 

em fazer a Putin o bête noire do uso múltiplo justificar um investimento principal no 

hardware novo militar e em operações de propaganda pricy. "(" Cavernas de Trump na 

renúncia de Flynn ", notícia do consórcio) 
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A política externa dos Estados Unidos não é desenvolvida de maneira 

desagradável. Emerge como a visão de consenso de várias fações concorrentes dentro do 

estado permanente de segurança nacional. E, embora existam diferenças notáveis entre 

as fações rivais (ou linha dura ou dovish), parece haver unanimidade sobre a questão da 

Rússia. Não há virtualmente nenhum círculo eleitoral dentro da liderança política de 

qualquer um dos dois partidos principais (ou de seus partidários do fantoche no estado 

profundo) para melhorar relações com Rússia. Nenhum. A Rússia está bloqueando a 

expansão para leste de Washington, portanto, a Rússia deve ser derrotada. Aqui está mais 

do World Socialist Web Site: 

 

"O imperialismo norte-americano procura combater sua posição econômica mundial em 

declínio explorando seu domínio militar mundial incontestado. Ela vê como os principais 

obstáculos a seus objetivos hegemônicos o crescente poder econômico e militar da China 

ea força ainda considerável da Rússia, detentora do segundo maior arsenal nuclear do 

mundo, as maiores reservas de petróleo e gás e uma posição geográfica crítica No centro 

da massa terrestre eurasiática. 

 

Os oponentes de Trump dentro da classe dominante insistem que a política externa dos 

EUA deve atingir a Rússia com o objetivo de enfraquecer o regime de Putin ou derrubá-

lo. Isto é considerado um pré-requisito para assumir o desafio posto pela China. 

Numerosos grupos de reflexão de Washington desenvolveram cenários para conflitos 

militares com forças russas no Oriente Médio, na Ucrânia, nos países bálticos e no 

ciberespaço. A elite de segurança nacional não está preparada para aceitar uma mudança 

de orientação para longe da política de confronto direto com a Rússia, nas linhas 

propostas por Trump, que gostaria, no momento, de diminuir as tensões com a Rússia 

para focalizar primeiro a China ". " Por trás da renúncia de Flynn e da crise do trunfo: 

um conflito amargo sobre a política imperialista ", WSWS) 

 

Elites da política estrangeira acreditam que os EU e seus aliados da OTAN podem 

acoplar Rússia em uma guerra do tiro sem ela que expandem em um conflito regional e 

sem uma escalada numa conflagração nuclear. É um cálculo arriscado, mas, no entanto, 
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é o raciocínio por trás da persistente acumulação de tropas e armamento no perímetro 

ocidental da Rússia. Dê uma olhada nisso pelo Independent: 

 

Milhares de soldados da NATO amontoaram-se perto da fronteira com a Rússia como 

parte do maior acúmulo de tropas ocidentais vizinhas à esfera de influência de Moscou 

desde a Guerra Fria ... Tanques e pesados veículos blindados, além de veículos de 

combate Bradley e obuses Paladin, Situ e jatos British Typhoon da RAF Conningsby 

serão enviados para a Romênia neste verão para contribuir para a missão da Nato 

Southern Air Policing ... 

Funcionários do Kremlin afirmam que o acúmulo é o maior desde a Segunda Guerra 

Mundial. (" O mapa que mostra quantas tropas da OTAN são desdobradas ao longo 

da fronteira da Rússia ", The Independent) 

 

Chocalho de sabre e beligerância abriram caminho para outra guerra 

mundial. Washington acha que o conflito pode ser contido, mas não estamos tão seguros. 

 

O inexperiente Trump - que ingenuamente acreditava que o presidente estabeleceu sua 

própria política externa - agora descobriu que não é esse o caso. O bofetão Flynn, seguido 

por ataques de bolhas nos meios de comunicação e ameaças de impeachment, deixaram 

Trump abalado até o núcleo. Como resultado, ele fez uma rápida sobre-face e girou em 

modo de controlo de dano. Na terça-feira, ele tentou estender o ramo de oliveira 

tweetando que "a Criméia foi tomada pela Rússia" e oferecendo para substituir Flynn 

com um insider de confiança que não vai desviar do roteiro preparado pelo 

estabelecimento de política externa. Confira este blurb no site da revista Foreign Policy 

na quarta-feira: 

 

O presidente Donald Trump ofereceu o trabalho do conselheiro de segurança nacional ao 

vice-almirante aposentado Robert Harward na noite de segunda-feira... Se, como 

esperado, Harward aceitar o trabalho hoje, é provável trazer em sua própria equipe, do 

deputado para baixo, com um foco Sobre tipos de segurança nacional com alguma 

experiência sob o seu cinto... 
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Harward também trabalharia bem com o secretário de Defesa James Mattis. Quando 

Mattis era chefe do Comando Central, Harward era seu substituto. Mattis confiava nele 

o suficiente para colocá-lo no comando do planejamento para a guerra com o Irã. Mattis 

pediu a Harward para assumir o cargo de NSA. 

 

Se Harward se tornar NSA, Mattis emergiria da confusão Flynn em uma posição 

excepcionalmente poderosa: ele teria dois de seus ex-deputados na mesa em algumas 

reuniões. O outro é John Kelly, agora secretário de Segurança Interna, que era seu 

número dois quando Mattis comandou uma divisão de Marinha no começo da invasão 

do Iraque em 2003. (" Um protegido Mattis pronto para assumir o comando do NSC de 

Trump ", Foreign Policy ) 

 

Por outras palavras, Trump está a renunciar ao controlo sobre a política externa e 

devolvendo-a a pessoas de confiança que cumprirão diretrizes elitistas pré-

estabelecidas. A metamorfose súbita de Trump foi aparente em outra história que 

apareceu na notícia de quarta-feira, esta vez relacionada a Rex Tillerson e General Joseph 

Dunford. Aqui está um clipe da CNN: 

 

O secretário de Estado Rex Tillerson e o chefe do Estado-Maior Conjunto Joseph 

Dunford se encontram cara a cara com suas contrapartes russas na quinta-feira, quando 

a administração Trump avalia a direção futura das relações entre os EUA e a Rússia... 

Mas mesmo quando o avião de Tillerson decolava Em Washington, o Pentágono 

anunciou o encontro entre Dunford e seu homólogo russo Valeriy Gerasimov, que 

acontecerá quinta-feira em Baku, no Azerbaijão. 

 

Os líderes militares discutirão uma variedade de questões, incluindo o estado atual das 

relações militares entre os EUA e a Rússia. Os enviados de Trump têm expressado 

posições mais próximas das políticas anteriores dos EUA. ... 

O embaixador das Nações Unidas, Nikki Haley, indicou que os EUA manterão sanções 

contra a Rússia por anexar a Criméia em 2014. Ela condenou o que ela chamou de 

"ocupação russa" do território ucraniano... 
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Os EUA desdobraram milhares de soldados e tanques na Polônia e na Romênia nas 

últimas semanas, enquanto outros aliados da NATO enviaram tropas para a LetÓnia, 

Lituânia e Estónia. 

 

"Há uma mensagem comum do presidente, da sua equipa de segurança, do secretário de 

Estado, do secretário de Defesa, de que permanecem firmemente empenhados na 

NATO", acrescentou. 

 

Vamos resumir: as sanções permanecerão, os tanques estão na fronteira, o compromisso 

com a NATO foi reforçado, e Dunford vai explicar os objetivos estratégicos de 

Washington a seu homólogo russo em linguagem clara e inequívoca. Não haverá espaço 

para Tillerson, que está em termos amigáveis com Putin, para mudar a política existente 

ou para normalizar as relações; Dunford, Haley e o secretário de Defesa, James Mattis, 

terão certeza disso. 

Quanto a Trump, está claro pelo tweet da Criméia, o saque de Flynn e a nomeação 

(prospectiva) de Harward, que ele está correndo assustado e está fazendo tudo ao seu 

alcance para sair do buraco que ele cavou para si mesmo. Não há como saber se ele será 

autorizado a continuar como antes ou se ele será forçado a jogar outros aliados, como 

Bannon ou Conway, debaixo do ônibus. Eu esperaria que a purga continuasse e 

eventualmente incluísse o próprio Trump. Mas isso é apenas um palpite. 

A esperança de que Trump traria um elemento de sanidade à política externa dos EUA 

foi extinta. A assim chamada "Revolução Trunfo" desapareceu antes de começar. 

Em contraste, o acúmulo militar ao longo do flanco oeste da Rússia continua em ritmo 

acelerado. 

 


