Skal Europa være skueplads
for atomkrig med Rusland?
Russisk strategisk tænker:
USA
forbereder
sig
på
atomkrig mod Rusland;
LaRouche: Obamas Hitler-ibunkeren træk
22. marts 2014 – Er USA i færd med at forberede
krigsskueplads – atomkrig mod Rusland i Europa?

en

Dr. Konstantin Sivkov argumenterer, i en artikel den 18. marts
med titlen »Vesten forbereder sig til krig med Rusland«, at
det er virkelig præcist, hvad USA gør, især efter, at Rusland
har påført USA et strategisk nederlag med sin annektering af
Krim-halvøen. Sivkov, præsident for Akademiet for Geopolitiske
Studier, som blev stiftet af tidl. højtstående embedsmand i
det russiske Forsvarsministerium, gen. Leonid Ivashov, påpeger
moderniseringen af den taktiske bombe B61 og planer om at
integrere den i F-16 og Tornado flyene i fem NATO-lande, såvel
som udstationeringen af amerikanske styrker i Europa, en
opgave, der skal fuldføres omkring 2019, hvor de første
B61-12’ere skal leveres. Omtrent ved årtiets slutning skal
disse F-16’ere og Tornadoer erstattes af F-35 Fælles
Angrebskampfly, som også vil have kapacitet til at kaste de
forbedrede B61-bomber.
Sivkov trækker helt tydeligt på to nylige indlæg af Hans M.
Kristenson, forfatteren af Federation of American Scientist’s
Strategic Security Blog, dog uden at nævne den. Kristenson
antyder meget kraftigt, at opgraderingen af B61-12 er en

overtrædelse af NPT (Traktaten om ikke-spredning af
kernevåben) og Obamaregeringens egne løfter, fordi det
grundlæggende set skaber en ny atomkapacitet, som ikke findes
i de aktuelle versioner af denne bombe, men det gøres under
påskud af et program om forlængelse af levetid (bombens? –
red), (om end det er bagud iflg. tidsplanen og overskrider
budgettet). Iflg. dette program får den opgraderede bombe en
ny samling ’haleudstyr’ (tail kit assembly), som væsentligt
forbedrer dens præcision fra omkring 110-180 meter ned til
måske så lidt som 30 meter. Haleudstyret giver også bomben
evnen til at svæve hen mod sit mål, noget, som de aktuelle
ikke-styrede versioner af bomben ikke kan. Ifølge
Obamaregeringens egen definition af et »livsforlængende
program« må B61 ikke få nye militære kapaciteter, men her er
det altså.
Kristenson bemærkede i et indlæg den 28. februar, at NATO i
2012 besluttede, at »alliancens atomstyrkeholdning i
øjeblikket imødegår kriterierne for en holdning om effektiv
afskrækkelse og forsvar.« Hvis det er tilfældet, spørger han,
»hvorfor så opgradere den med styrede B61-12 atombomber og
F-35 lydløse kampfly?« Ja, hvorfor skabe denne nye kapacitet,
når det offentligt erklærede mål er at fjerne behovet for
atomvåben i det hele taget, og hvorfor skabe den, når det ikke
engang er passende for Europas sikkerhedsbehov i dag?
Direkte angreb på Rusland
Sivkov argumenterer, at opgraderingen af B61 ikke har noget at
gøre med nogle af disse erklæringer. Han antyder, at USA’s
fejlslagne strategi i Eurasien kunne føre til en mere radikal
politik, »et direkte angreb på Rusland.« I denne sammenhæng er
en forøgelse af potentialet for taktiske atomvåben i Europa
derfor fuldt ud forståeligt: det drejer sig om at opnå disse
våbens overlegenhed over for Rusland.« Hvis USA opnår dette
mål, så vil en NATO-aggressionskrig være mulig, og Ruslands
evne til et tilsvarende gengældelsesangreb vil være begrænset
af risikoen for et amerikansk, strategisk svar.

»Formodentlig antager det amerikanske lederskab, at Rusland
fører en kampagne om krig mod NATO på den europæiske skueplads
og ikke vil beslutte at bruge strategiske atomvåben mod USA af
frygt for gengældelse«, skriver Sivkov. Han tilføjer, at USA’s
beslutning om at forøge de taktiske atomvåbens kapacitet i
Europa er »et tegn på USA’s forberedelse til krigen mod
Rusland.«
Sivkovs artikel er endnu en indikation på den intense
opmærksomhed, som russiske militæranalytikere, både bag scenen
og i artikler offentliggjort af uafhængige organisationer,
udviser over for forsøg på at neutralisere Ruslands
atomafskrækkelse.
Virkeligheden er den, at den krig, som der er umiddelbar
udsigt til, ikke vil blive en europæisk krig, men en totalt
global termonuklear krig, som Lyndon LaRouche har påpeget. De
forberedelser, som Sivkov og Kristenson kommenterer, drejer
sig om at opnå en kapacitet til at forsøge at udslette
Ruslands og Kinas evne til at udføre en gengældelsesangreb før
og under et fuldt optrappet, termonukleart angreb på Eurasien.
Enhver, der måtte betvivle dette, behøve blot at læse
Obamaregeringens rapport til Kongressen sidste sommer om
strategien for anvendelse af atomvåben.
Dette dokument
erklærer, at de nye retningslinjer, som det beskriver,
»kræver, at USA bevarer en betydelig evne til at imødegå
potentielle modstandere.« Men dette vil ikke fungere.
»Det, der er tale om, er et forsøg fra Det britiske Imperiums
side«, sagde Lyndon LaRouche. »Glem USA. USA er imod dette
her, med undtagelse af Brennan osv.«
»Det er en refleksion af britisk ekstremisme og Obamas
sindssyge. Han opfører sig nu på en måde, som vi nødvendigvis
må anse for at være klinisk sindssyge. Med andre ord, så er
han Hitler i bunkeren. Og jeg mener, at vi nok skal sige det
sådan. ’I en Hitler-i-bunkeren-reaktion fra Obama.’ Men
ophavsmanden til alt det her er det britiske monarki, – Det

britiske Imperium. Og det er kapaciteten. Den afgørende
kapacitet er USA’s deltagelse som en allieret af Det britiske
Imperium. Det er sådan, det ville blive ført. Det er sådan,
som man faktisk ville køre et globalt program.«
»Hvis Obama forsøger at lancere en Tredje Verdenskrig, vil det
eneste, effektive modangreb være en tilintetgørelse af kredsen
omkring det britiske monarki og deres medskyldige. Det ville
være en afskrækkelse. Man må tænke på en psykologisk
afskrækkelse. Den største afskrækkelse er at overbevise det
britiske imperiesystem om, at DET er målet for udslettelse,
snarere end nogen andel del af verden.«
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