LaRouche advarer atter om Det
britiske Imperiums balancekunst på
randen af atomkrig mod Rusland
25. feb. 2014 – »De burde virkelig ikke gennemtvinge det«, advarede Lyndon
LaRouche i dag, da han talte om dem i London og Washington, som fører en
kampagne for at bruge deres igangværende nazistiske kup i Ukraine til at lægge
pres på Rusland. Det britiske Imperium ønsker at bruge Ukraine til at udløse en
atomkrig, forklarede LaRouche, og den russiske præsident Putin er ikke dum. Han
kender deres spil og ved, at de forsøger at opstille fælder for Rusland.
Daily Telegraphs medredaktør Jeremy Warner, f.eks., skrev i går, at Rusland
kunne blive den næste på huggeblokken. »Først Ukraine, dernæst Rusland; Ukraine
er blot et spejlbillede af Ruslands egen, korrupte form for halvtotalitær
gangsterkapitalisme.« Med grublerier som »vi ved ikke, hvordan hr. Putin vil
reagere«, hånede Warner: »Hvis Ruslands indflydelsessfære ikke forsvares i
Ukraine, kan det kun være et spørgsmål om tid, før ulvene står foran hr. Putins
dør … Ukraine må vælge, og hvis det vælger ’forkert’, bliver der konsekvenser.
En militærintervention eller en deling af Ukraine kan ikke udelukkes.«
Køligere hoveder på begge sider Atlanten er imidlertid ikke så blodtørstige. For
tre uger siden sagde den London-forbundne Henry Kissinger til CNN’s Fareed
Zakaria, at det ikke ville være en god idé at skubbe Rusland helt ud på kanten.
Forespurgt, om Putin anså udviklingen i Ukraine som »en måde at inddæmme Rusland
på«, svarede Kissinger: »Jeg tror, at han tror, dette er en generalprøve på,
hvad vi kunne tænke os at gøre i Moskva … Et spørgsmål om regimeskift … Det er
ikke i vores interesse at drive dem ind i en belejret holdning, hvor de føler,
at de må vise, hvad de kan.«
Financial Times rapporterer ligeledes i en artikel i dag med titlen »Triumftog
udskudt«, at regeringsfolk fra EU har travlt med at ringe til deres russiske
modparter for at forsikre dem om, at deres interesser i Ukraine vil blive
respekteret.

