EIR: På randen af Verdenskrig
i 2015?
Af Jeffrey Steinberg. 4. jan. 2014 – Festligholdelsen af
Nytåret i år skete mod en baggrund af den voksende fare for
verdenskrig og bestræbeler på at forhindre, at en konflikt
bryder ud i det tidlige 2015.
Russiske regeringsfolk, inklusive præsident Vladimir Putin og
chefen for de væbnede styrker, general Valeriy Gerasimov,
gjorde det i erklæringer ved årets slutning og i interviews
klart, at Rusland er fuldt ud klar til en strategisk
imødegåelse af fremstødet for regimeskift i Moskva, der kommer
fra NATO og Obamas Hvide Hus.
Den 29. dec. gav general Gerasimov, i et interview med Rossiya
24 TV, et overblik over Ruslands fremskridt i eftersynet af
sin strategiske atomstyrketriade, med testaffyring af en ny
generation mobile, landbaserede ICBM’er og udstationeringen af
tre nye atombevæbnede ubåde af Borei-klassen til den nordlige
flåde.
Han sagde, at den strategiske modernisering er en
topprioritet, der er i overensstemmelse med den nye, russiske
militærdoktrin, som netop er blevet udstedt. I nummeret fra
24.-30. nov. af Det russiske Forsvarsministeriums magasin
Militær Tænkning var der en lang artikel med overskriften
»Politisk teknik for farvede revolutioner – Hvordan man holder
dem i skak«, som gentog den russiske militærkommandos
vurdering, at vestlige magter er engageret i en krigsform for
det 21. århundrede med regimeskift, baseret på anstiftelse af
»styret kaos« med henblik på at vælte regeringer, især inden
for området af CSTO (Collective Security Treaty Organisation;
Organisationen for en fælles sikkerhedsaftale), inklusive
Rusland.

Faren for krig, som drives frem af nedsmeltningen af det
transatlantiske finanssystem, blev ligeledes markeret af Willy
Wimmer, den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver til
Tysklands Kristendemokratiske Union, i en strategisk analyse
med titlen, »Vil det hele eksplodere i 2015?«. Wimmer peger
her på flere faktorer, der kunne udløse dette: udsigten til en
græsk udtræden af euroen; Londons afkobling fra EU; Le Pens
overtagelse i Frankrig; og Obamaregeringens etablering af
Ruslands »fjendestatus som institution«. Wimmer nævnte Cecil
Rhodes’ britiske imperietradition som drivkraften bag den
aktuelle krigsfare.
Et ekko af Wimmers advarsler kom fra Pat Buchanan, der den 2.
jan. på antiwar.com skrev og spurgte: »Ligger krig i kortene
for 2015?«. Buchanan nævnte den nylige vedtagelse i Kongressen
af HR 758, en provokation mod Rusland, og præsident Obamas
sanktioner mod Moskva, som fremstød for krig. Han advarede om,
at Kongressen sandsynligvis vil vedtage levering af våben til
Kiev, og dette kunne udløse en barsk, russisk militærrespons.

Er nogen ved at få kolde fødder?
Obamaregeringen har bebudet sanktioner mod fire russiske
regeringsfolk under Magnitsky-loven, hvilket forårsagede en
kraftig fordømmelse fra det Russiske Udenrigsministerium, der
advarede om, at sådanne fjendtlige handlinger kunne ødelægge
ethvert russisk samarbejde med Washington om afgørende vigtige
spørgsmål, som P5+1-forhandlingerne med Iran, samt de
igangværende, russiskledede bestræbelser på at nå frem til en
politisk løsning på den fire år lange syriske konflikt, der
har forårsaget fremkomsten af Islamisk Stat.
Truslen om umiddelbart forestående krig er blevet så udtalt,
at nogle af de ledende krigsprovokatører er ved at blive bange
og advarer om faren. Den tidligere ukrainske præsident Viktor
Jusjenko, der blev installeret i midten af 2000-årene under

første fase
slutningen
modstandere
landet i EU

af den Orange Revolution, sagde i et interview i
af december, at 60 % af det ukrainske folk er
af den aktuelle regerings politik med at integrere
og NATO.

Selv Adrian Karatnycky, den tidligere chef for Freedom House
og nuværende direktør for Det atlantiske Råds Ukraine i Europa
Taskforce, advarede om, at Sektor Højre og hardcore antirussiske, ukrainske oligarker, der finansierer de
ekstremistiske bander, udgør en trussel mod Ukraines sikkerhed
og omgående må bringes under kontrol.

Nogle forsøg på modstand
Selv, mens Wall Street og London driver verden hen imod en
strategisk konfrontation, der kunne føre til termonuklear krig
og udslettelse, er der visse tegn på modstand. Ved årets
slutning afholdt udenrigsministrene fra Rusland, Ukraine,
Tyskland og Frankrig en telefonkonference, der havde til
formål at genstarte Minskdrøftelserne fra september 2014 for
at bilægge krisen i Ukraine. De fire ministre blev enige om,
at det var nødvendigt, at Kontaktgruppen omgående trådte
sammen igen, og der rapporteres om flere forestående møder i
begyndelsen af januar, i Berlin og i Astara, Kasakhstan, for
at genoplive indsatsen.
Som et tegn på russisk velvilje for at fremme nedtrapningen af
Ukrainekrisen har præsident Putin meddelt, at Rusland ville
begynde at levere 500.000 tons kul om måneden til Ukraine –
uden forudbetaling. Rusland arbejder også på at være vært for
en forhandlingsrunde i Moskva i januar måned for den syriske
opposition, inklusive både indenlandske grupperinger og
grupperinger med base i udlandet, sammen med repræsentanter
for regeringen. Viceudenrigsminister Alexander Bogdanov har
ledet denne indsats efter både at have besøgt Damaskus og
Ankara (hvor oppositionsgrupperne har hovedkvarter). Russerne

har lagt pres på præsident Bashar al-Assad for at engagere sig
fuldt ud i dialogen med oppositionen; Rusland har indflydelse,
fordi Assad har bedt Moskva om 10 mia. dollar i nye lån.
Egypten og Iran har indikeret deres villighed til at
samarbejde i den syriske fredsbestræbelse. Og den amerikanske
udenrigsminister John Kerry har bevaret en tæt kontakt med den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov om både Syrien og
Ukraine, selv om det ikke står klart, om Kerry har nogen
opbakning fra præsident Obama og dennes inderkreds i Det hvide
Hus til dette diplomatiske initiativ.
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