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Exklusivt: US Torped dök upp på explosionsplatsen för Nord Stream 

Av Niels K. Eriksen 
Global Research, 3 november 2022 

 
Enligt tillförlitliga källor hittades en amerikansk torped vid explosionsplatsen för gasledningen Nord 

Stream. Det var torpedtypen som bars av Arleigh Burke-klassens styrda missiljagare USS Paul Ignatius (DDG 

117) – RGM-84 harpunmissil. Harpunen har varit det primära antiskeppsvapnet i den amerikanska flottan, 

den har en räckvidd på 300 km och är känd som en "skeppsmördare". 

 

 
Resterna av den amerikanska torpeden nära Nord Stream-rörledningens explosionsplats, datorbild tagen från dold 

kamera 

 
USA försåg ukrainska styrkor med Harpoon anti-fartygsmissiler i slutet av maj i år, och sedan använde 
Ukraina Harpoon-missiler för att sänka den ryska flottans Vasiliy Bekh bogserbåt runt den 17 juni. Den 
amerikanska flottan testade faktiskt Harpoons destruktiva kraft. missiler på slagfältet i Ukraina. Ungefär 
samtidigt började USA:s sjätte flotta samla in noggrann kartläggning av närheten av Nord Stream-
rörledningen för att kunna utföra fjärrsabotage. 

Gasledningskriget: Dagen Nord Stream saboterades öppnades den "alternativa rörledningen" 

Se artikel sidan 4 nedan! 

 
Allt om att spränga NS! Amerikanska flottans sjätte flotta utförde sabotaget 
Från Obama till Biden-administrationer anklagade de alla att NS-rörledningarna kommer att fördjupa 
Tysklands och andra delar av det demokratiska Europas omfattande beroende av rysk 
energiförsörjning, Biden har till och med hotat att "sätta stopp" för Nord Stream 2. Sedan 2022, den 
amerikanska flottan har gjort intensiva uppvisningar av sin militära närvaro i Östersjöområdet, skenbart 
dikterat av den internationella situationen och den nya fasen av Rysslands invasion av 
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Ukraina. Faktum är att följande tidslinje visar att den amerikanska flottans "användning av våld" mot 
Nord Stream-rörledningen var avsiktlig. 

 
 
Sätt först in en befälhavare som är bekant med snabba attacker under vattnet 
Den amerikanska flottan gjorde en lågmäld personalförflyttning den 20 maj, försvarsminister Lloyd J. 
Austin III meddelade att marinens bakadm. Thomas E. Ishee för utnämning till graden av viceamiral, 
och uppdrag som befälhavare, 6:e flottan. Thomas Ishee är väl insatt i snabba attacker under 
vatten och han befäl över snabba attackubåtar och övervakade operationerna av torped retrievers, 

flytande torrdocka och marinens ubåtsräddningssystem. 

 
För det andra, genom att dra fördel av militärövningen, samla in detaljerad 
information om den avsedda attackplatsen i förväg 
Baltic Operations (BALTOPS 22), ledd av USA:s sjätte flotta, ägde rum från 5 till 17 juni, de viktiga 
scenarierna inkluderar anti-ubåt, minröjningsoperationer, obemannade undervattensfarkoster, 
bortskaffande av explosiv ammunition, etc. Betydligt nog, under perioden BALTOPS US Navy 6th Fleet 
samarbetade med US Navy forsknings- och krigsföringscenter, utbildade en mobil enhet för 
bortskaffande av explosiva ammunition nära Bornholmsön, Danmark (mycket nära NS 
gasledningsexplosionsplatser) och samlade in över 200 timmars undervattensdata – data som 
inkluderade precisionskartläggning av den exakta platsen för Nord Streams rörledningar som var 
tillräckligt exakt för fjärrsabotage. 
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USS Paul Ignatius (DDG 117) lämnade snabbt Östersjön efter att ha avslutat sitt uppdrag. 
15 september anlände USS Paul Ignatius till Riga, Lettland för ett planerat hamnbesök. Den 26 
september lade denna jagare till i hamnen Gdynia, Polen efter att ha avslutat sitt "uppdrag", samma 
dag inträffade explosioner vid Nord Streams rörledningar. Efter det skickades Paul Ignatius omedelbart 
tillbaka till Naval Station Rota, Spanien för att undkomma olycksplatsen. 

https://www.globalresearch.ca/exclusive-us-torpedo-appeared-explosion-site-nord-stream/5797989  
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Följande artikel från länkanvisning ovan: 

Gasledningskriget: Dagen Nord Stream saboterades 

öppnades den "alternativa rörledningen" 

Av Manlio Dinucci 
Global Research, 10 oktober 2022 

När detta internationella pressavsnitt redan hade spelats in dök följande nyheter upp i New York Times: 
"Amerikanska underrättelsetjänster tror att delar av den ukrainska regeringen godkände bilbombattacken 

nära Moskva i augusti, som dödade Daria Dughina, amerikanska tjänstemän sa också att de inte hade 

informerats i förväg om operationen och att de skulle ha motsatt sig dödandet om de hade rådfrågats”. Av 

denna anledning lade vi till vår kommentar med titeln " 
Mordet på Daria Dughina enligt CIA-berättelsen” i början av detta avsnitt.  
 
Den som utförde sabotaget av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 från Ryssland till Tyskland är 
samma president Biden som påpekade det i en intervju när han förklarade: 
"Det kommer inte längre att finnas en Nord Stream. Vi kommer att sätta stopp för detta projekt. Jag 
lovar dig att vi kommer att kunna göra det.” 

 
Joe Biden: "Det kommer inte längre att finnas en Nord Stream 2" 
Detta bekräftas av det faktum att samma dag som Nord Stream saboterades öppnades den 
alternativa rörledningen: Baltic Pipe, som transporterar gas från Norge till Polen och andra länder. 
Gasledningskriget är en del av strategin genom vilken USA och Nato, med fullt stöd från EU, vill bryta 
alla relationer mellan Europa och Ryssland och göra Europa till frontlinjen i kriget mot Ryssland. 
För detta ändamål har amerikanska militärutgifter höjts av kongressen till över 800 miljarder dollar per 
år, 37 miljarder mer än president Biden begärde, medan USA:s skulder, som fördubblades på tio år, 
överstiger 31 biljoner dollar för första gången. Detta gör det möjligt för Washington att förse Kiev med 
ökande kvantiteter vapen, som inte bara kommer från Pentagons reservat utan direkt från den 
amerikanska militärindustrin. På detta sätt underblåser Washington " ett obestämt krig mot Ryssland " i 

Europa, och till de nazistiska ledarna i Azov som släpptes av Ryssland hyllade det ukrainska 
presidentskapet i Turkiet, på första raden. 
 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på byoblu. 
Manlio Dinucci , prisbelönt författare, geopolitisk analytiker och geograf, Pisa, Italien. Han är 

forskningsassistent vid Centrum för forskning om globalisering (CRG). 
 
https://www.globalresearch.ca/who-interested-break-pipelines-from-russia-to-europe/5795862  


